BASKETBALL ALL STARS EPE (BASE)
AANMELDINGSFORMULIER – SCHRIFTELIJK OF VIA EMAIL INDIENEN - VOLLEDIG INVULLEN

Voorwaarden:
1. Beëindiging van het lidmaatschap is mogelijk twee keer per jaar, te weten per 1 juli en per 1
januari. Bij beëindiging van het lidmaatschap tijdens het seizoen, blijft de contributie verschuldigd
tot 1 juli of tot 1 januari. (Tenzij om bijzondere redenen hiervan vrijstelling wordt gegeven door
het bestuur, bijv. coulance regeling i,v.m langdurige blessure). Opzeggen moet schriftelijk
gebeuren en voor 1 april respectievelijk 1 oktober bij de penningmeester of secretaris. Opzegging
onder vermelding van naam en geboortedatum.
2. Een verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni. Een recreant traint 1 keer per week,
een wedstrijdspeler in principe 2 keer per week. De leeftijd op 1-1-2018 is bepalend conform de
eisen van de NBB. De contributie voor het seizoen 2017/2018 bedraagt:
Categorie
Geboren in
Contributie per maand
Recreanten
2008 en later
€ 10,00
Recreanten
2006 en 2007
€ 13,25
Recreanten
2005 en eerder
€ 17,75
Wedstrijdspelers U 8
2010 en later
€ 12,25
Wedstrijdspelers U10
2008 en 2009
€ 12,25
Wedstrijdspelers U12
2006 en 2007
€ 15,50
Wedstrijdspelers U14
2004 en 2005
€ 20,00
Wedstrijdspelers U16
2002 en 2003
€ 20,00
Wedstrijdspelers U18
2000 en 2001
€ 22,00
Wedstrijdspelers U20
1998 en 1999
€ 22,00
Wedstrijdspelers U22
1996 en 1997
€ 22,00
Wedstrijdspelers Senior 1995 en eerder
€ 22,00
Studententarief *
€ 12,50
*(speler is tevens lid bij een andere basketbalvereniging en traint bij BASE max. 1x per week op
een door hem of haar zelf gekozen dag en speelt geen competitie voor BASE)
3. In deze contributie zijn de kosten van de bond inbegrepen (Nederlandse Basketbal Bond,
afgekort de NBB).
Er is een gezinsregeling voor de contributie. Deze regeling houdt in dat er gerekend vanaf het
langst spelende lid van een gezin, het 1e en 2e lid 100% van de contributie betalen, het 3e lid
50% en vanaf het 4e lid 25%.
4. Het innen van de contributie gaat via automatische incasso. Hiervoor is het invullen en
ondertekenen van het bijgevoegd machtigingsformulier nodig. Indien deze incasso’s niet geïnd
kunnen worden zal er per volgende incasso steeds 2,00 Euro afhandelingskosten in rekening
worden gebracht.
5. Wedstrijdspelers nemen deel aan het kledingfonds. Iedere wedstrijdspeler betaalt € 15,00 per
jaar (via automatische incasso) en ontvangt daarvoor een passend clubtenue. Het clubtenue blijft
eigendom van de vereniging. Spelers die zich na 1 januari aanmelden als
wedstrijdspeler betalen € 7,50 voor het dan lopende speelseizoen.
6. Elk lid is tijdens het gaan naar en het komen van wedstrijden, trainingen en vergaderingen
verzekerd voor een bepaald bedrag aan kosten voor geneeskundige hulp, blijvende invaliditeit en
overlijden. (zie de website)
7. Elk lid is op de hoogte van de voorwaarden die aan het lidmaatschap gesteld worden, zoals
omschreven in de statuten en het huishoudelijk reglement. U kunt deze opvragen bij het
secretariaat of kijk op onze website www.bas-e.nl . Bv: verplichting fluiten, tafelen, timeren.

Pagina 1 van 2

BASKETBALL ALL STARS EPE (BASE)
8. Wanneer het lid zich bezig gaat houden met bestuur/coachen/trainen of op directe wijze te
maken heeft met de minderjarige spelers zal de vereniging het lid vragen om een geldige VOG,
Verklaring Omtrent Gedrag.
9. Tip: Stichting Leergeld Noord-Veluwe (o.a. Epe) zet zich in voor schoolgaande kinderen in de
leeftijd van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met minimale financiële middelen, die vanwege gebrek aan
financiële middelen niet mee kunnen doen met hun leeftijdgenootjes. Meer info:
Telefoonnummer: 06 - 306 692 22 E-mailadres: leergeldepe@gmail.com.
Ondergetekende gaat akkoord met de genoemde voorwaarden (let vooral op punt 1) en meldt zich aan
als lid (wedstrijd spelend of niet-wedstrijd spelend) van de Basketballvereniging BASE.
Ondergetekende verleent hierbij TOT WEDEROPZEGGING een machtiging aan BASE om van zijn/haar
rekening bedragen af te schrijven welke zijn verschuldigd wegens het lidmaatschap (verenigings- en
bondscontributie) van ondergenoemd lid alsmede wegens deelname aan het kledingfonds (zie lid 5).
Achternaam

:

…………………………………………………………………

Voorletters en voornaam

:

…………………………………………………………………

Adres, postcode, woonplaats :

…………………………………………………………………

Geboortedatum en -plaats

:

…………………………………………………………………

Telefoonnummer kind

:

…………………………………………………………………

Telefoonnummer(s) ouders :

…………………………………………………………………

Emailadres kind

:

…………………………………………………………………

Emailadres ouders

:

…………………………………………………………………

Wedstrijdspeler

:

*Ja/Nee (* doorhalen wat niet van toepassing is)

Afschrijving contributie via bankrek.nr. IBAN Nr.:
LET OP: VOLLEDIG IBAN NR OPGEVEN:
Rekening nummer t.n.v van:
…………………………………………………………….
Ondergetekende gaat wel akkoord met publicatie van foto’s en/of videomateriaal op Social Media en/of kranten
e.d., mits die expliciet op dit formulier wordt aangegeven dat dit niet op prijs wordt gesteld.
DATUM:

……………/……………/……..(dag/maand/jaar).

Handtekening:

…………………………………………………………….

(Indien jonger dan 16 jaar, handtekening van één van de ouders/verzorgers)
- Altijd bij dit inschrijfformulier voegen/mailen: 1 digitale pasfoto (minimaal 600 X 800 pixels)! Ook al speel
je geen wedstrijden en ben je recreant.
- Dit geïntegreerde opgave- en machtigingsformulier incasso z.s.m. inleveren bij de trainer of inscannen en
per mail versturen naar Base.
- Indien er een medische achtergrond bekend is, welke van belang is voor Base, dit graag z.s.m. melden
aan de trainer zodat wij als vereniging in kunnen spelen op de behoefte van uw kind

Base
Klaas Dijkstra
Molenstraat 6
8167 LD Oene
06-51212843
coachklaas@hotmail.com

Internet:
Twitter:
BASE bankrek.nr.
KVK nr.

www.bas-e.nl
@coach_base
NL 20 RABO 0120531798
57781303
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