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Aanmeldingsformulier                                                                                                   
 
Achternaam :  Roepnaam : 

Geboortedatum :  M/V : 

Adres :  Postcode/Woonplaats : 

Telefoonnummer  :  E-mailadres : 

Mobiel nummer :    

Datum aanmelding :    

 

Gegevens ouder/verzorger bij minderjarigheid 

Telefoonnummer  :  E-mailadres  : 

Mobiel nummer :    

        
 
 Was u reeds eerder lid van een basketballvereniging?  Ja/Nee*  
 Zo ja, wanneer? 
 Bij welke vereniging?  
 
Indien het voorafgaande met ja beantwoord is, dient altijd een schuldvrijverklaring te 
worden bijgevoegd. Deze kunt u verkrijgen bij de penningmeester van uw vorige vereniging. 
 
Bij aanmelding als nieuw lid dient € 12,50 inschrijfgeld betaald te worden. 
 
 Wordt u Spelend lid (competitie) / Recreant (alleen training) / Niet-spelend lid*  
 (Alleen) Indien keuze is spelend lid: 

o Team:  
o U dient (t.b.v. deelname aan de competitie) 1 recente foto digitaal mee te sturen 

 
 Bent u in het bezit van een scheidsrechterdiploma?  Ja/Nee* 

o Hoe hoog is de licentie die bij uw diploma hoort?  ……………………………… 
 

 Hebt u interesse in een vrijwilligersfunctie?   Ja/Nee* 
Bijv.  trainer, coach, materiaalbeheerder, organiseren (jeugd)activiteiten, deelname in 
commissie etc.  
o Zo ja, in welke functie hebt u interesse?   ……………………………… 

 
* = doorkruisen wat niet van toepassing is. 
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Toestemmingsverklaring 
 
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. 
In verband met deze nieuwe wet- en regelgeving omtrent bescherming van 
persoonsgegevens hebben we een verklaring nodig die betrekking heeft op het gebruik van 
deze gegevens. 
 

□ Hierbij geef ik toestemming tot het gebruik van mijn gegevens voor  

verenigingsdoeleinden, zoals beschreven in de privacy policy.** 
 
Toestemmingsverklaring ouder/verzorger bij minderjarigheid 

□ Hierbij geef ik toestemming tot het gebruik van de gegevens van mijn minderjarig kind 

voor verenigingsdoeleinden, zoals beschreven in de privacy policy.** 
 
** Bij ontbreken toestemming is lidmaatschap niet mogelijk. 

 
Bij het ingevuld inleveren van dit formulier verklaart hij/zij alle verplichtingen die het 
lidmaatschap met zich meebrengt, te zullen nakomen. Zoals het betalen van de contributie, 
timen, scoren, fluiten en het behalen van het scheidsrechters-diploma.  
 
Het lidmaatschap wordt voor minimaal 1 geheel jaar aangegaan. Afmeldingen voor een 
volgend seizoen dienen vóór 1 mei bij het secretariaat binnen te zijn. 
 
 

Naam lid: 
 
 

Naam ouder/verzorger bij minderjarigheid: 
 
 
 

Handtekening: (Bij minderjarigheid tekenen door ouder/verzorger) 

 
 
 

Datum: 
 
 
Formulier sturen naar: 
Fenna van Uden    
secretaris@bvspringfield.nl 
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De contributie voor het seizoen 2020-2021 is als volgt: 
 
 

 

Contributiematrix 2020/2021

Senior - U22 - U20 255,00€   

U18 - U16 - U14 214,00€   

U12  169,00€   

U10 143,00€   

U8 71,00€     

Recreanten 138,00€   

Rec. Jeugd 71,00€     

Niet spelend 37,00€     

G-team 98,00€       
 

 
 
 
   
De contributie wordt geïnd door middel van een automatische incasso. Deze inning vindt 
plaats begin van het seizoen en halverwege het seizoen. 
 
Bij eventuele vragen en/of opmerkingen met betrekking tot de contributie of  betalingswijze 
kunt u contact opnemen met:  
Freek van de Veerdonk 
E mail: penningmeester@bvspringfield.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Machtigingsformulier: 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan BV Springfield om  
 
per  ________________  bedragen van IBAN-nr:  __ __ __ __ __ __ __ __     
 
af te schrijven in verband met contributie en eventuele boetes.  
 
Naam en voorletters:  
Adres + Woonplaats:  
Datum:  
Handtekening: 


