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Aanmeldingsformulier 
(s.v.p. volledig en duidelijk leesbaar invullen) 
 

☐ Eerder lid bij BVH /☐ Eerder lid bij een andere vereniging 1 

 

NBB Lidnummer ____________________  NBB-ID geldig tot:_______/ _______/ ___________ 

 

Geslacht                                     M  ☐   V ☐  Nationaliteit  _____________________________ 

 
Achternaam               ___________________________________________________________   
   
Voorletter(s)                           ______________  Roepnaam     ________________________________  
 
Geboortedatum   _______/ _______/ _____________ 
 
Adres                ____________________________________________________________ 
 
Postcode              ______________  Woonplaats   _________________________________ 
 
Telefoonnummer                        _________________________   Mobiel  __________________________ 
 
E-mailadres                     ____________________________________________________________ 
 

Naam ouder/verzorger  
2
            ____________________________________________________________ 

 

E-mailadres ouder/verzorger 
2  

 ____________________________________________________________ 

 
 
 

Aanvaarding huishoudelijk reglement en machtiging automatische incasso 
 
Ondergetekende of ouder/verzorger van bovengenoemde minderjarige meldt zich of haar/zijn kind 
aan als lid van Basketballvereniging Hoofddorp en verklaart kennis te hebben genomen van de 
bijgevoegde ‘Voorwaarden Lidmaatschap’ en verklaart tevens zich te onderwerpen aan het 
‘Huishoudelijk Reglement’ dat vermeld staat op website van de vereniging. 
 
Tevens verleent ondergetekende hierbij tot schriftelijke wederopzegging machtiging aan BV 
Hoofddorp om bedragen met betrekking tot inschrijfgeld, contributies en/of boetes af te schrijven 
van haar of zijn bankrekening. 
 
De contributie wordt geïncasseerd in drie termijnen (medio oktober, medio november en medio 
januari). Voor nieuwe leden die zich tijdens het seizoen aanmelden, wordt de contributie 
gecorrigeerd naar het deel van het seizoen dat nog plaats moet vinden. De contributie wordt dan 
samen met het inschrijfgeld éénmalig in één keer geïncasseerd. 
 
IBAN rekeningnummer        ______________________________________________   
 
Naam rekeninghouder         ______________________________________________ 
 
Datum:  _______/_______/_____________            Handtekening rekeninghouder: 
 

 
1 Schuldvrijverklaring vereist         2 Indien jonger dan 18 jaar    
  indien minder dan vijf jaar geleden 



Dit aanmeldingsformulier opsturen naar: Engelsholm 55, 2133 AD Hoofddorp 
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Voorwaarden lidmaatschap  
 

1. Aanmelding geschiedt d.m.v. het invullen en opsturen c.q. afgeven van dit inschrijfformulier. 
Op dit formulier dienen alle gevraagde gegevens volledig te worden ingevuld.  

2. Indien 5 seizoenen voorafgaand aan deze inschrijving elders een lidmaatschap bij een 
andere basketbalvereniging heeft bestaan dient, bij de betreffende vereniging, een 
schuldvrijverklaring te worden aangevraagd. 

3. Voor leden die competitie gaan spelen dient met het inschrijfformulier één recente pasfoto 
(maat 2 x 3 cm) te worden ingeleverd. 

4. De jaarlijkse contributiebedragen staan vermeld op onze website, www.bvhoofddorp.nl 
5. Voor nieuwe leden die zich gedurende het seizoen aanmelden wordt de contributie 

aangepast aan de resterende seizoensperiode. 
6. Betaling van de contributie vindt plaats door middel van automatische incasso op de dagen 

zoals vermeld op de voorzijde. Indien de incasso op een later tijdstip wordt uitgevoerd wordt 
u hierover geïnformeerd. 

7. De contributie en het inschrijfgeld van leden, die gedurende het seizoen lid worden, worden 
in één keer geïncasseerd. 

8. Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de 
ledenadministratie. Hiermee wordt tevens de machtiging tot incasso ingetrokken. 

9. Opzeggingen dienen uiterlijk op 1 mei bij de ledenadministratie binnen te zijn. Bij 
opzeggingen tussen 1 mei en 1 augustus wordt aan landelijk spelende leden €100 en aan 
overige leden €50 in rekening gebracht. Indien na 1 augustus wordt opgezegd is het 
volledige contributiebedrag voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Opzeggingen na 1 
augustus leiden derhalve niet tot restitutie van reeds geïnde contributie. 

10. Indien de incasso naar uw mening onjuist is wordt u verzocht contact op te nemen met de 
penningmeester. Wordt er naar uw mening geen bevredigende oplossing geboden dan heeft 
u tot 60 dagen na incasso de mogelijkheid tot terugvorderen van de incasso. U dient hiervoor 
contact met uw eigen bank op te nemen. 

11. Kan een incasso om enige reden niet uitgevoerd worden of wordt de incasso gestorneerd 
dan wordt deze na een maand opnieuw uitgevoerd. Dit wordt gezien als een 
betalingsherinnering. Per betalingsherinnering wordt € 2,50 aan administratiekosten in 
rekening gebracht. 

12. Bij het in gebreke blijven van de contributiebetaling wordt de spelerskaart ingenomen en mag 
niet meer worden getraind totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.  

13. Bondsboetes worden 1x per kwartaal achteraf doorberekend aan het veroorzakende lid en/of 
team, met een opslag van € 2,50 voor administratiekosten per overzicht. Teamboetes 
worden aan de trainer/coach uitgereikt, deze verzorgt de verdere afwikkeling. 
Persoonsgebonden boetes worden bij voorkeur via e-mail aan het lid gemeld. 

14. 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 
bestuursvergadering hierover een beslissing, welke bindend is. 

15. De vereniging zal het e-mail adres van de leden alleen gebruiken voor communicatie met de 
leden. De vereniging zal de e-mail adressen van de leden niet aan commerciële instanties ter 
beschikking stellen. 

16. Het bestuur is gerechtigd de contributie en andere in dit formulier vermelde heffingen aan te 
passen aan de algemene prijsontwikkelingen na goedkeuring van de Algemene 
Ledenvergadering. 
 

 
Enquête 
 
Om onze inspanningen ten aanzien van ledenwerving te optimaliseren vragen wij u vriendelijk  
hieronder aan te geven hoe u met onze vereniging in contact bent gekomen. 
 

 

 

 


