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VERZOEK TOT INSCHRIJVING
D.W.V. BASKETBALL
 PERSOONLIJKE EN ALGEMENE GEGEVENS
Voor- en achternaam
Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon (vast/mobiel)
Emailadres
Geboortedatum
Nationaliteit
Heb je eerder bij een basketbalvereniging gespeeld?
Zo ja, bij welke vereniging was dit?
In welke periode was dit?
Wat was je reden van vertrek?
Ben je in het bezit van een schuldvrij verklaring?
Op welke school zit je?
Indien van toepassing maak ik gebruik van:

06 /

/

Geslacht

M/V

NEE/JA

NEE/JA
O STADSPAS

O JEUGDSPORTFONDS

 VOORWAARDEN BASKETBALVERENIGING D.W.V. BASKETBALL
Ondergetekende wenst toe te treden als lid van basketbalvereniging D.W.V. Basketball te Amsterdam en verklaart akkoord te gaan met
de volgende voorwaarden:
1.
Een lid verbindt zich bij aanmelding voor het verenigingsjaar 2018-2019 aan de vereniging en is derhalve contributie plichtig voor
het hele verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 15 april 2018 tot 14 april 2019.
2.
Opzegging voor het seizoen 2019-2020 dient te gebeuren vóór 15 april 2019. Opzegging kan alleen schriftelijk of per
e-mail aan de ledenadministratie: bestuur@dwvbasketball.nl
3.
Leden dienen zich te houden aan de bepalingen van de statuten in het huishoudelijk reglement. Deze is opvraagbaar bij het
bestuur en is gepubliceerd op de website, te weten www.dwvbasketball.nl
4.
Het tenue van D.W.V. Basketball bestaat uit een blauwe broek en een blauw shirt met gele biezen. Het is alleen toegestaan van
het officiële tenue af te wijken in overleg met het bestuur.
5.
De kosten voor een tenue van DWV Basketball bedraagt € 55,00 (met de eigen naam op de achterkant €3,50 extra). De prijs
wordt ieder jaar met de leverancier bepaald. Een shooting-shirt kost € 25,00.
6.
De contributies worden jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld. De contributie wordt in een factuuroverzicht
in de maand september 2018 naar de leden toegestuurd en ingedeeld in 3 gelijke delen. Op de factuur worden 3 datums aangegeven
waarvoor het contributiedeel betaald moet worden. Voor het verenigingsjaar 2018-2019 zijn dat de data 1 oktober 2018, 1 december 2018
en 1 februari 2019.
7.
Voor de spelende leden wordt het boetedepot jaarlijks bij de eerste betaling aangevuld tot het in de algemene ledenvergadering
vastgestelde bedrag. Dit is vastgesteld op € 25,00. Het aanvullend bedrag wordt benoemd op de factuur bij aanvang nieuw seizoen.

 CONTRIBUTIE EN INSCHRIJFGELD
Voor het seizoen 2018-2019 zijn de contributiebedragen per geboortejaar vastgesteld op:
1996/ouder
1997-2000
2001-2002
2003-2004
2005-2006
2007/jonger
Lidmaatschap
Senioren
U22 / U20
U18
U16
U14
U12 of lager
Competitie spelen
€ 234,00
€ 222,00
€ 210,00
€ 198,00
€ 174,00
€ 162,00
Alleen trainen
€ 180,00
€ 180,00
€ 180,00
€ 162,00
€ 150,00
€ 150,00
Tevens dient er eenmalig inschrijfgeld betaald te worden (contant/pin bij inschrijving!). Dit is opgebouwd uit:
€ 15,00 administratiekosten en € 25,00 boetereservering (boetereservering geldt alleen voor spelende leden).
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VERZOEK TOT INSCHRIJVING
D.W.V. BASKETBALL
 KORTINGEN
Familiekorting: Indien binnen D.W.V. Basketball 2 of meer mensen lid zijn uit 1 gezin(familie) wonend op hetzelfde huisadres,
wordt een korting gegeven van 10 % voor alle leden van het gezin.
Instapkorting: Leden die later lid worden in het jaar hebben recht op een eenmalige korting op het lidmaatschapsgeld:
Inschrijving na 1 november:
Inschrijving na 1 december:
Inschrijving na 1 januari:
Inschrijving na 1 februari:
Inschrijving na 1 maart:

10%
20%
40%
50%
contributie in overleg

De contributie van tussentijdse inschrijvingen dient voor het lopende seizoen contant/pin te worden voldaan gelijk met het
inschrijfgeld en eventueel boetedepot.

 VERBINTENIS VERENIGING
Bij dit formulier wordt digitaal een foto gemaakt. Is men eerder lid geweest van een andere basketbalvereniging, dan dient een
door deze vereniging afgegeven en ondertekende schuldenvrij verklaring te worden toegevoegd. Indien de genoemde
verklaring niet met het formulier wordt ingeleverd, kan de aanvraag niet in behandeling worden genomen.
Voor alle spelende leden boven veertien jaar is het verplicht gedurende het seizoen enkele inspanningen te verrichten die tot doel
hebben de vereniging draaiende te houden. Het kan gaan om het leiden van wedstrijden, scores bijhouden en dergelijke.
Ouders/verzorgers dienen er rekening mee te houden dat zo nu en dan gevraagd kan worden zorg te dragen voor het vervoer
naar uitwedstrijden. Spelende leden van 14 jaar (U16) en ouder zijn verplicht een scheidsrechter cursus te volgen op kosten van
de vereniging.
Voor kandidaat leden jonger dan 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen.
Datum
Naam kandidaat-lid
Handtekening
Dit formulier dient te worden afgegeven aan het bestuurslid in jouw leeftijdsgroep, in de hal tijdens training-/speeldagen
van D.W.V. Basketball.

 AVG (ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING)
D.W.V. Basketball verstrekt volledige transparantie over de verwerking en het gebruik van persoonsgegevens van de leden,
trainers, coaches en bestuursleden. D.W.V. Basketball beperkt het verwerken van persoonsgegevens tot specifieke, legitieme
doeleinden alsmede het verzamelen en opslaan van persoonsgegevens tot het beoogde gebruik. D.W.V. Basketball stelt
individuen (leden, trainers, coaches en bestuursleden) te allen tijde in staat om persoonsgegevens aan te passen dan wel te laten
verwijderen. D.W.V. Basketball gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens, beveiligt deze met geschikte beveiligingsmethoden
en beperkt de opslagduur van deze persoonsgegevens tot zo lang als nodig is voor het beoogde gebruik. D.W.V. Basketball
respecteert en leeft de elementen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming op het gebied van persoonsregistratie,
privacy na in lijn met de Nederlandse Basketbalbond.

