BASKETBALVERENIGING VOLIC
Havikstraat 64
3882 JK Putten
Rabobank
IBAN: NL77 RABO 0387.7668.39
Kamer van Koophandel
400.943.62
www.volic.nl

Beste Basketballer,
Nu je 3 keer hebt meegetraind, heb je ervoor gekozen om onze vereniging te komen versterken. In dit
welkomstblad hebben wij een aantal belangrijke zaken opgenomen die je moet weten als nieuw Volic-lid.
Allereerst willen wij jou namens het bestuur van harte welkom heten en natuurlijk veel succes wensen in je
basketbalcarrière.
Het bestuur bestaat uit:
- Voorzitter
Alex Bos
- Penningmeester
Mark Grift
- Algemeen bestuurslid Ronald Elbertsen

- Secretaris
- Wedstrijdsecretaris

Vacature
Dinie de Bruin

Wij wensen je een hele sportieve en gezellige tijd bij Volic.
CONTRIBUTIE PER JAAR
Leeftijdscategorie

Spelend lid

Recreant

U12 (7 tot 12 jaar)

€ 125,00

€ 125,00

U14-U20 (12 tot 20 jaar)

€ 170,00

€ 125,00

U22 en senioren (20 jaar en ouder)

€ 200,00

€ 145,00

Toelichting:
- Spelende leden nemen deel aan wedstrijden en trainingen
- Recreanten nemen alleen deel aan trainingen
- Voor bepaling van de leeftijdscategorie geldt de leeftijd bij de aanvang van het kalenderjaar (1 januari)
- Het inschrijfgeld bedraagt € 12,50
FINANCIEEL
Contributie wordt één keer per seizoen omstreeks 25 augustus automatisch via een doorlopende incasso
geïncasseerd van het door u opgegeven bank- of girorekening.
UITREKSEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het Huishoudelijk Reglement is te downloaden op www.volic.nl of op te vragen bij de ledenadministratie.

INSCHRIJFFORMULIER BASKETBALVERENIGING VOLIC
ACHTERNAAM

:

VOORNAAM

:

ADRES

:

POSTCODE EN PLAATS

:

TELEFOONNUMMER

:

EMAIL

:

GESLACHT
GEBOORTEDATUM

VOORLETTER(S)

:

MOBIEL NUMMER

:

:

NATIONALITEIT

:

:

GEBOORTEPLAATS

:

SCHEIDSRECHTERSDIPLOMA :
SOORT LIDMAATSCHAP
:
BIJZONDERHEDEN

F / E / D / GEEN DIPLOMA
SPELEND / RECREANT / NIET SPELEND

:

(doorhalen wat niet van toepassing is)

Is de afgelopen 5 jaar lid geweest van een basketbalclub: JA / NEE

(zo ja, stuur Schuldvrijverklaring mee)

Ondergetekende (bij minderjarigen ouder of verzorger) verleent hierbij toestemming bovengenoemd persoon
als lid in te schrijven van Basketbalvereniging Volic en heeft kennis genomen van het Huishoudelijk Reglement.
NAAM ONDERGETEKENDE

:

PLAATS EN DATUM

:

HANDTEKENING

PASFOTO
Ten behoeve van de opname in de centrale database van NBB en het aanvragen van een spelerskaart is 1 pasfoto
benodigd. De pasfoto (bestandsnaam = naam + geboortedatum + Volic.jpg) mailen naar de ledenadministratie of
een originele pasfoto bijvoegen bij deze aanmelding.

MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA INCASSO | ALGEMEEN
Ondergetekende machtigt hierbij Basketbalvereniging Volic met IBAN NL77 RABO 0387 7668 39 om een bedrag
van zijn/haar rekening af te schrijven inzake contributie, met als kenmerk het NBB lidnummer.
NAAM

:

ADRES

:

POSTCODE EN PLAATS
REKENINGNUMMER [IBAN]

:
:

PLAATS EN DATUM

:

HANDTEKENING

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.
PASFOTO EN INSCHRIJFFORMULIER VOLLEDIG INGEVULD OPSTUREN NAAR:
Basketbalvereniging Volic, t.a.v. Dinie de Bruin | Havikstraat 64 | 3882 JK Putten
Digitaal aanleveren kan ook via: ledenadministratie@volic.nl

Basketballvereniging Volic te Putten
Kamer van Koophandel: 40094362

Basketballvereniging Volic
Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging,
sportactiviteiten en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van
u op de Volic website, Instagram, Facebook, app of andere social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u
toestemming om ook uw gegevens hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ………………………………………………(je naam) (verder: ondergetekende)
BASKETBALLVERENIGING VOLIC (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

o Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of
maatschappelijke dienstverleners.
o Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op de Volic website, Instagram, Facebook, app of
andere social media en nieuwsmedia.
o Het opnemen van mijn (pas-, team-)foto in het smoelenboek:
□ OP DE VOLIC WEBSITE
□ IN DE KRANT
□ VOLIC TEAM APP
□ SOCIAL MEDIA
o Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website beschikbaar te stellen zodat andere leden mij
kunnen benaderen.
o Mij na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere
gebeurtenis.
o …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Toestemmingsverklaring

Paraaf:
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Basketballvereniging Volic te Putten
Kamer van Koophandel: 40094362
Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.
Naam

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Datum

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens
door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Naam ouder/voogd

….………………………………………………………………………………………………………………………

Handtekening ouder/voogd

….………………………………………………………………………………………………………………………

Toestemmingsverklaring

Paraaf:
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