Persoonlijke gegevens
Achternaam
____________________________________________
Voorletters/roepnaam
____________________________________________
Adres
____________________________________________
Postcode en woonplaats
____________________________________________
Geboortedatum
____________________________________________
Telefoonnummer
____________________________________________
E-mailadres
____________________________________________
(indien het lid minderjarig is het e-mailadres en telefoonnummer van de ouder/verzorger vermelden)

Naam ouder/verzorger

(indien van toepassing)

____________________________________________
Dit formulier dient tijdens de eerste training ingeleverd te worden. Na het inleveren van dit formulier ben je lid van HBC. Na 3 x
meetrainen (of binnen een maand na je eerste training) kun je nog zonder kosten afmelden. De trainer geeft je dan dit
ingevulde inschrijfformulier met ingeleverde pasfoto terug.

Aanvaarding huishoudelijk reglement en machtiging automatische incasso
Ondergetekende of ouder/verzorger van bovengenoemde minderjarige wil lid worden van
de Heerhugowaardse Basketbal Club en verklaart kennis te hebben genomen van de op
de bijlage vermelde voorwaarden en verklaart tevens zich te onderwerpen aan het
Huishoudelijk Reglement welke is te vinden op onze website: www.hbc-basketbal.nl
Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan H.B.C.
om de contributie af te schrijven van haar/zijn bankrekening.
Contributie in 1 keer op of rond 1 oktober van ieder jaar
Contributie in 4 termijnen op of rond 1 september, 1 oktober, 1 november en
1 december van ieder jaar
(geef s.v.p. uw voorkeur aan)

IBAN-nummer

N

L

T.n.v.

Plaats:

______________________________
Datum:
______________________________

__________________________
Handtekening*:
_____________________
(*indien onder 18 jaar, handtekening ouder/verzorger)

Ik geef toestemming aan HBC om mijn persoonsgegevens, nodig om lid te zijn van HBC en deel te nemen aan
wedstrijden, op te slaan. Ik geef  wel /  geen toestemming om foto’s (teamfoto’s en foto’s van wedstrijden)
te publiceren op https://hbc-basketbal.nl

In te vullen door de trainer/coach:

Bovenstaand aspirant lid traint mee per ______________________

Gaat spelen in team:________

Naam trainer/coach: ______________ Wedstrijden:  Ja

Dit formulier inleveren met 1 pasfoto bij de trainer van jouw team.
Pasfoto digitaal aanleveren (.jpg 800x600) mag ook naar ledenadministratie@hbc-basketbal.nl.

*Indien u dit formulier ondertekend, gaat u akkoord met de “Voorwaarden Lidmaatschap”

 Nee

Voorwaarden lidmaatschap
1.

Aanmelden geschiedt d.m.v. het invullen en het opsturen c.q. afgeven van het inschrijfformulier. Op
dit formulier dienen alle gevraagde gegevens volledig te worden ingevuld. Het formulier kan je bij jouw
trainer/coach afgeven of scannen en mailen naar ledenadministratie@hbcbasketbal.nl

2.

Indien er eerder bij een andere basketbalvereniging in Nederland is gespeeld, dan moet een
schuldvrijverklaring bijgevoegd worden. (Verkrijgbaar bij de N.B.B., de Penningmeester van de vorige
vereniging moet deze invullen en ondertekenen).

3.

Voor leden die competitie gaan spelen dient er met het inschrijfformulier één recente pasfoto te
worden ingeleverd.

4.

Het contributiejaar loopt van 1 juni tot en met 1 mei. De jaarlijkse contributie-bedragen staan vermeld
op de website.

5.

Voor nieuwe leden die lopende het seizoen zich aanmelden wordt de jaarcontributie aangepast aan de
resterende seizoen periode.

6.

Huishoudens met een minimum inkomen (niet meer dan 120% van het wettelijk minimumloon)
kunnen bij de Gemeente Heerhugowaard een Huygenpas aanvragen. Deze Pas geeft, gedurende de
duur van de regeling, korting op allerlei sportieve en culturele activiteiten in onze Gemeente. De Pas is
geldig voor het hele gezin (kinderen tot 18 jaar en thuiswonend). De gebruiker van de Pas ontvangt
80% korting (tot een maximum van €105,-) op het lidmaatschap van onze vereniging. Ieder gezinslid
(kinderen tot 18 jaar en thuiswonend) kan bij maximaal één sportvereniging korting krijgen. Met de
Pas en een geldige legitimatie (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) komt u in aanmerking voor de
contributiekorting. Stuur een kopie van deze gegevens dan ook direct mee bij uw aanvraag voor het
lidmaatschap.

7.

Betaling van de contributie die plaats vindt door middel van een automatische incasso wordt op de
dagen zoals vermeldt op het inschrijfformulier uitgevoerd. Indien de vermelde dagen in een weekend
vallen, vindt incasso plaats op de eerstvolgende werkdag.

8.

In bijzondere gevallen kan schriftelijk bij de Penningmeester een verzoek tot een afwijkende
betalingsregeling worden ingediend.

9.

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te worden gedaan bij de ledenadministratie. Hiermee
wordt tevens de machtiging tot automatische incasso stopgezet.

10. Afmeldingen dienen uiterlijk op 1 juni bij de ledenadministratie binnen te zijn. Bij afmeldingen na 1
juni is men een clubbijdrage verschuldigd. Bij afmeldingen na 1 november is men de gehele contributie
verschuldigd.
11. Kan een incasso om enige reden niet uitgevoerd worden, dan wordt deze na een maand opnieuw
uitgevoerd. Dit wordt gezien als een betalingsherinnering. Per 1e betalingsherinnering wordt €5,- aan
administratiekosten in rekening gebracht. Per 2e betalingsherinnering is dat €10,- en bij de 3e
betalingsherinnering is dat ook €10,-.
12. Bij het in gebreke blijven van de contributiebetaling volgt schorsing en wordt de spelerskaart
ingenomen totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.
13. Gemotiveerd schriftelijk bezwaar tegen de geheven boete(s) is mogelijk binnen 14 dagen bij het
bestuur (zie algemeen correspondentieadres). Het bestuur neemt op de eerstvolgende vergadering
hierover een beslissing, welke bindend is.
14. Het Huishoudelijk Regelement, Beleidsplan Sportiviteit & Respect, Scheidsrechtersopleidingsplan, etc.
zijn te downloaden vanaf de website:www.hbc-basketbal.nl.
15. Het lid is verplicht om bij thuiswedstrijden regelmatig te assisteren d.m.v. fluiten, klokken en/of
schrijven. Het lid behoort hiervoor ook de benodigde cursussen te volgen.

