Voorletters en voornaam
Achternaam
Straat
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel nummer
E-mailadres

Geboortedatum
Geboorteplaats
IBAN rekeningnummer
Tenaamstelling
Type lidmaatschap

Wedstrijdspelend
Recreant
Niet spelend

Overschrijvingen
Je hebt een zogenaamde “schuldvrij”-verklaring
verklaring nodig als je in de afgelopen 5 jaar bij een andere basketballvereniging lid
bent geweest. Met een overschrijvingsformulier (verkrijgbaar bij het secretariaat van de vereniging) kan deze “schuldvrij”
verklaring door je vorige basketballvereniging worden afgegeven.
Ben je in de afgelopen 5 jaar lid geweest van een
andere basketballvereniging?
Ben je in het bezit van een Europees paspoort

Ja

Naam vereniging:

Nee

nee

Status :

Ja

Wijze van contributiebetaling
Het betalen van de contributie kan uitsluitend betaald worden door middel van automatische incasso per twee
maandelijkse betaling van de bank. Door het plaatsen van je handtekening onder aan dit formulier, verleen je tot
wederopzegging machtiging aan de Hardegarijper
rdegarijper Basketball Vereniging Hornets, de verschuldigde contributie
automatisch van het hierboven vermelde IBAN rekeningnummer af te schrijven.
Opzegging lidmaatschap
Opzegging van je lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, via het afmeldformulier, bij de secretaris van HBV Hornets. De
volgende data zijn hierbij van belang
Type lid
Niet spelend
Recreant
Wedstrijdspelend

Afmelding mogelijk per
1 juni en 1 december
1 juni en 1 december
1 juni

De opzegging moet voor deze datum in het bezit zijn van de secretaris. De contributie blijft verschuldigd zolang er niet
schriftelijk is opgezegd.
Hierbij geef ik wel / geen* toestemming dat foto’s en filmmateriaal dat tijdens trainingen en wedstr
wedstrijden van mij /
mijn kind* gemaakt wordt, geplaatst mag worden op de website, social media kanalen, in e-mails
mails en andere
communicatie-uitingen
uitingen van de HBV Hornets.
* doorhalen wat niet van toepassing is

Ik heb de privacyverklaring op de website http://hbvhornets.nl/privacyverklaring/ gelezen en ga daarmee akkoord
Datum

Handtekening(*)

___/___/______

_____________________

(*) Indien je minderjarig bent, dient een ouder/voogd dit formulier te ondertekenen.

Lever dit formulier in bij je trainer, via info@hbvhornets.nl
info@
of per post (HBV Hornets, p/a Reidlanswei 30, 9254 JH
Hurdegaryp)

Voorwaarden voor het lidmaatschap bij HBV Hornets
•
•
•

Je volgt vanaf 16 jaar een scheidsrechterscursus ten behoeve van het verkrijgen van de F-licentie.
Als je uitkomt op of de intentie hebt om op Rayonniveau te spelen, volg je vanaf 18 jaar een
scheidsrechtercursus ten behoeve van het verkrijgen van de E-licentie.
Jij, of je ouders/verzorgers (bij jeugdspelers t/m U16), verricht binnen de Hardegarijper Basketball
Vereniging Hornets ook taken om het spelen van jouw wedstrijden en die van de andere leden
mogelijk te maken. Deze taken kunnen zijn: Timen/ scoren/ 24-sec. operator, scheidsrechter,
zaalcommissariaat, train(-st)er/ coach, bestuurslid, etc.

Naast de voorwaarden verklaart het lid op de hoogte te zijn van de volgende rechten en plichten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Je hebt het recht op het volgen van de wekelijkse trainingen zoals deze door het bestuur worden
samengesteld aan de start van ieder seizoen;
Je hebt het recht om te spelen in competitieverband in een bepaald team; mits er voldoende
teamgenoten zijn;
Je hebt het recht om deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde evenementen;
Je hebt het recht om deel te nemen aan alle door de vereniging georganiseerde toernooien;
Je hebt het recht om de Algemene Leden Vergadering bij te wonen. Dit is minimaal één keer per jaar;
Je hebt het recht om bij een langdurige blessure, met een minimum van drie maanden, de contributie
terug te vragen over de periode dat je geblesseerd bent;
Je hebt het recht om de statuten van de vereniging vrij in te kijken;
Je hebt de plicht om in competitieverband het ofﬁciële tenue van de vereniging te dragen.
Je hebt de plicht de contributie te voldoen die aan het lidmaatschap van de vereniging hangt en in de
Algemene Leden Vergadering wordt vastgesteld;
Je hebt de plicht om de supportacties, zoals de Grote Club Actie, POIESZ-actie, etc. binnen de
mogelijkheden optimaal te ondersteunen. Leden van 18 jaar en ouder zijn verplicht om bij de
organisatie van de Grote Club Actie minimaal drie loten te [ver-]kopen.
Je hebt de plicht je te houden aan de voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van
accommodaties waar de vereniging een product van deze in huur, pacht of in bruikleen heeft.

