BASKETBALLVERENIGING DE SNIPERS
www.desnipers.nl

E-mail: ledenadministratie@desnipers.nl

INSCHRIJFFORMULIER
Versie 201801

Algemeen
Voor u dit formulier gaat invullen is het van belang dat u de informatie van huishoudelijke en financiële aard die wij op onze
website hebben geplaatst zorgvuldig leest. Het gaat hierbij om de statuten van de Snipers en/of het Huishoudelijk regelement
en de informatiegids. De Snipers hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In ons Privacy policy
wordt heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Bent u de laatste 5 jaar lid geweest van een andere basketballvereniging dan dient u met dit inschrijfformulier een ingevulde
schuldvrijverklaring in te leveren. Een schuldvrijverklaring kunt u opvragen bij uw vorige vereniging of bij de penningmeester.
Daarnaast dienen wedstrijdspelende aspirant leden bij dit inschrijfformulier 1 pasfoto in te leveren zodat u bij de NBB wordt
opgegeven en daarmee (aanvullend) verzekerd bent.
De contributie wordt alleen per half jaar (febr/mrt en aug/sep) via automatische incasso geïnd en bedraagt:
- Onder 8 recreant
- Onder 10 en onder 12 recreant
- Onder 10 en onder 12 competitie
- Onder 14 t/m onder 20 recreant
- Onder 14 t/m onder 20 competitie
- Senioren recreant
- Senioren competitie

Vanaf 1 januari 2018 per half jaar
€ 98,55
€ 100,10
€ 113,80
€ 124,45
€ 146,30
€ 91,95
€ 171,70

- Tenue geld (eenmaal per seizoen bij eerste incasso)

€ 10,70

Er wordt eenmalig € 5,-- inschrijfkosten geïncasseerd. Jaarlijks tijdens de Algemene Ledenvergadering wordt besloten of de
contributie en/of het tenuegeld voor dat jaar verhoogd zal worden. Daarnaast zal per 1 januari van elk jaar de contributie worden
verhoogd met een percentage dat overeenstemt met het consumenten prijsindexcijfer van het CBS (recreatie en cultuur) ultimo
mei van het betreffende jaar.
Ondertekening
De basketballvereniging, en hiermee haar vrijwilligers, zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig letsel dat tijdens
trainingen of wedstrijden ontstaat of voor vermissingen of diefstal van eigendommen.
Door het inschrijfformulier ondertekend en wel te retourneren wordt het aspirant lid* geacht kennis te hebben genomen van de
inhoud van alle voorgenoemde documenten, in te stemmen met de inhoud en akkoord te zijn met genoemde voorwaarden en
uitsluitingen.
Naam

: ............................................................................

Voornaam :...........................................................................M/V**

Adres

: ............................................................................

Postcode

Geboortedatum: ...............................................................

: ......................... Woonplaats: …………………………

Competitiespeler / Recreant**

in team …………………………….

Emailadres : .......................................................................................................................................................................................
Telefoon : ...........................................................................................................................................................................................
Telefoonnummers in geval van nood 1: ...............................................................2: .........................................................................
Bijzonderheden (medicijnen, allergieën, gedrag etc.): …………………………………………………………………………………….
Ik machtig basketballvereniging de Snipers om de contributie automatisch van mijn rekening af te laten schrijven.
IBAN : …………………......................................................... tnv .......................................................................................................

Handtekening : .........................................................................

Datum: …….......................................................................

* Voor jeugdleden onder de 18 jaar geldt dat de ouder(s)/verzorger(s) dan wel voogd een handtekening dient te zetten en
hiermee tevens de genoemde voorwaarden op zich neemt.
** doorhalen wat niet van toepassing is
Basketballvereniging De Snipers
p/a Tuinfluiterlaan 156, 3893 JZ Zeewolde

IBAN Snipers: NL80SNSB0952424452

BASKETBALLVERENIGING DE SNIPERS
www.desnipers.nl

E-mail: ledenadministratie@desnipers.nl

Vrijwilligerswerk
Naast betalingsverplichting is er bij de basketballvereniging De Snipers ook de verplichting vrijwilligerstaken op zich te nemen.
Voor jeugd vanaf 14 jaar bestaat dit uit tafelen en vanaf 16 jaar tafelen en fluiten. Voor ouders/verzorgers is het verplicht om
binnen het team wisselend te rijden en te wassen. Aangezien een vereniging niet kan zonder (volwassen) vrijwilligers,
verwachten wij van alle ouders daarnaast ook enige inzet. Dit kan zijn door te helpen bij (éénmalige) activiteiten als een
toernooi, bij de totstandkoming van de nieuwsbrief, artikelen voor de krant of diverse andere kleine en soms wat grotere taken.
We moeten er SAMEN voor zorgen dat de Snipers kunnen blijven bestaan en dat de leden deze sport kunnen blijven
beoefenen. Graag brengen wij ook uw talenten in kaart en vragen u hierbij de vragen hieronder in te vullen:
1.

Wie vult deze vragenlijst in?:
 Vader / moeder / verzorger van een jeugdlid <14 jaar
 Het jeugdlid 14-18 jaar
 Volwassen lid 18+

2.

Welk beroep/functie heeft u in het dagelijks leven?

3.

Indien u nog scholier of student bent: welke opleiding volgt u?

4.

Wat zijn uw hobby’s?

5.

Doet u op dit moment al vrijwilligerswerkzaamheden voor de Snipers?
 Ja, namelijk (kruis aan op de lijst met taken en klussen wat de huidige taak/taken zijn).
 Nee, omdat … (graag hieronder beantwoorden)

6.

Mogen wij u / jou benaderen voor hulp bij éénmalige activiteiten?
 Ja, op het gebied van
 Nee

Bijlage: lijst met mogelijke taken en klussen
Commissie
 Bestuur

Activiteit
huidige taak
wil extra


Voorzitter


Penningmeester


Secretaris


Technische commissie


 Algemene functies
Vrijwilligerscoördinator


Vertrouwenspersoon


Ledenadministratie


Introductie nieuwe leden / ouders


Materiaalcommissie


Wassen scheidsrechterskleding


 Wedstrijd- zaken
Wedstrijdsecretaris


Lid Technische commissie


Scheidsrechters zaken
Scheidsrechtersbegeleider


Scheidsrechterscoördinator


Scheidsrechter


 Leiding
Trainerscoördinator / begeleider


Trainer / Coach


Teambegeleider


 Public relations
Lid Pr commissie/Social Media


Website onderhouden


Redactie nieuwsbrief


 Sponsoring
Sponsorcommissie


Contractbeheer


 Activiteiten
School- of jeugdtoernooien


Sinterklaas / Oliebollen


Vrijwilligersfeest
Vacature kleuren: Rood: SPOED, Oranje: noodzakelijk, Groen: geregeld (maar altijd bespreekbaar),
Zwart: extra handjes nodig.

nieuwe taak



























