Basketballclub Verenigd uit Alle Streken
KvK: 40059098
www.bcvuas.nl
info@bcvuas.nl

Inschrijfformulier seizoen 2019/2020
Voornaam/Achternaam:

M / V

Adres:
Postcode/Woonplaats:
Telefoon:

Mobiel:

E-mail:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Ik speel competitie en ik kom / wij komen de volgende verplichtingen na:
1.
2.
3.

Ik zorg dat ik als timer/scorer/scheidsrechter aanwezig ben volgens het gepubliceerde schema, waarvan de
meest actuele versie altijd is terug te vinden op onze internet site (www.bcvuas.nl). Dit geldt niet voor U8,
U10 en U12. Bij het niet nakomen van deze verplichtingen kunnen sancties opgelegd worden.
Mijn ouders zorgen / ik zorg voor vervoer tijdens uitwedstrijden volgens een tevoren bekend schema.
Bij het niet nakoming hiervan kunnen sancties opgelegd worden.
Ik ben / wij zijn zelf verantwoordelijk voor schade toegebracht aan andermans eigendommen (hieronder valt
ook schade aan sporthallen en inventaris). BC VUAS is hiervoor NIET verantwoordelijk!

Digitale Pasfoto mailen naar ledenadministratie@bcvuas.nl voor de spelerskaart, geldt niet voor
recreanten.

Ik meld mij aan als recreant
Recreanten worden ingedeeld bij het team van hun leeftijdsklasse en spelen geen wedstrijden.

Afmelden
Het seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Afmelden is alleen mogelijk per 1 januari en per 1 juli mits dit
één maand tevoren schriftelijk bij de ledenadministratie bekendgemaakt is. Op andere data kan NIET worden
afgemeld en alle contributie dient voldaan te zijn.

Basketbal verleden
Ik ben in de afgelopen vijf jaar reeds eerder lid geweest van een basketbalvereniging
ja, conform reglementen van het Rayon Oost NBB stuur ik met dit inschrijfformulier een
schuldvrijverklaring van mijn vorige basketbalvereniging mee.
 Ik ben in het bezit van een basketbal
 BS2 (F)
scheidsrechtersdiploma
 Ik ben in het bezit van een basketbal trainersdiploma
 BT2 (JTB)
 Ik ben in het bezit van een EHBO diploma
 ja

 BS3 (E)

 BS4 (D)

 BT3 (TA)
 nee

 BT4 (TB)

De contributie wordt maandelijks via automatische incasso geïnd, hiervoor dient bijgaande machtiging
te worden ondertekend. De bondscontributie wordt 1 maand na aanmelding en daarna telkens in
augustus eenmaal per jaar geïnd. BC VUAS rekent € 10,00 inschrijfgeld.
Leeftijdsklasse
Senioren
U22
U20
U18
U16
U14
U12
U10
U8
Recreanten Senioren
Recreanten Jeugd

Geboortejaar
voor 1998
98 / 99
00 / 01
02 / 03
04 / 05
06 / 07
08 / 09
10 / 11
na 2012

Bondscontributie
per jaar
70,50
70,50
55,00
55,00
55,00
55,00
33,00
33,00
33,00
30,00
26,50

Verenigingscontributie
per maand, incl. tenue vergoeding
17,50
17,50
17,50
17,50
16,50
16,50
15,50
15,50
15,50
12,00
12,00

Formulier inleveren bij de trainer of bij de ledenadministratie:
Matté de Koning, Schalm 43, 8251 LC te Dronten, e-mail: ledenadministratie@bcvuas.nl
Datum:

www.bcvuas.nl

Handtekening :

info@bcvuas.nl

Basketballclub Verenigd uit Alle Streken
KvK: 40059098
www.bcvuas.nl
info@bcvuas.nl

Inschrijfformulier seizoen 2019/2020

Machtiging doorlopende SEPA incasso
Ondergetekende
Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum
Naam Speler

Incassant
Naam

Basketballclub Verenigd uit Alle Streken (BC VUAS)
t.a.v. dhr. A. van Groningen
De Wildkansel 16

Adres
Postcode en plaats
Incassant ID

8251 ME DRONTEN

Betalingsgegevens
Betalingen inzake

Incassering

•
•
•
•
•
•

Verenigingscontributie
Bondscontributie
Inschrijfgeld
verenigingscontributie en tenue vergoeding per maand
bondscontributie eenmaal per jaar
inschrijfgeld nieuw lid eenmalig

Bankgegevens ondergetekende
Bankrekeningnummer (IBAN)

NL

Naam rekeninghouder
Woonplaats rekeninghouder

Ondertekening
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan BC VUAS om doorlopend
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en
uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van BC VUAS. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag
uw bank naar de voorwaarden.

Datum:
www.bcvuas.nl

Handtekening:
info@bcvuas.nl

Basketballclub Verenigd uit Alle Streken
KvK: 40059098
www.bcvuas.nl
info@bcvuas.nl

Inschrijfformulier seizoen 2019/2020
Ouder/Verzorger/Gemachtigde (speler van 18 jaar of ouder) verklaart hierbij dat speler
____________________ geboren op: __-__-____ wonende te: _________________
van BCVUAS geen bezwaar heeft het gebruik van zijn/haar gegevens door BCVUAS t.b.v.

1.0 Door het bestuur uit te voeren zaken, administratief en anderzijds, die noodzakelijk zijn voor het
laten trainen/spelen van het lid bij BCVUAS.
1.1 Hierbij is begrepen het opslaan en bewerken van gegevens in de database (Bond,
Sportlink, BCVUAS, trainers/coaches BCVUAS) en op mobiel en/of pc/mail.
2.0 Door trainers en coaches (incl. invallers) van team uit te voeren zaken t.b.v.:
2.1 Communicatie over trainingsdagen/tijden individueel, als in groepsverband via
WhatsApp, mail en andere digitale communicatiemiddelen.
2.2 Communicatie over wedstrijden, dagen en tijden, individueel alswel in groepsverband zie
punt 2.1.
2.3 Het gebruik van mobiel nummer in een gezamenlijk WhatsApp etc. zie punt 2.1
3.0 Het delen van persoonlijke gegevens, lees hierbij: naam, adres, mail, telefoonnummer, geb.
datum, met spelers/ouders van team.
Noot: Verzoek tot herroepen bovenstaande toestemming kan ten alle tijden door dit
kenbaar te maken bij de vereniging t.a.v. de Ledenadministratie.

Handtekening: ___________________________________
Hierbij geef ik toestemming aan de club BCVUAS om foto’s en video’s van mij te mogen
maken en plaatsen op Social Media, zoals Instagram, Facebook en Twitter, en deze te
mogen gebruiken binnen de vereniging.
Noot: Verzoek tot herroepen bovenstaande toestemming kan ten alle tijden door dit
kenbaar te maken bij de vereniging t.a.v. de Technische Commissie.

Handtekening: ___________________________________

www.bcvuas.nl

info@bcvuas.nl

