Aanmeldformulier BV Voorne

BV VOORNE
Ledenadministratie:
Melanie van Hulst
p.a. Akker 30
3232 RA Brielle
ledenadministratie@bvvoorne.nl

De onderstaande persoon,
Naam:____________________________________________________
Voornaam:_______________________________________Vrouw/Man*
Adres:_____________________________________________________
Postcode:________________Woonplaats:________________________
Geboortedatum:___-___-____Telefoon:__________________________
E-mail:____________________________________________________
wenst lid te worden van Basketbal Vereniging Voorne.
•
•

Gaat WEL/NIET competitie spelen
Voorafgaand seizoen bij een andere basketbalclub gespeeld JA/NEE (Zo ja, dan een
schuldvrij verklaring bijsluiten.)

Ieder lid dient zich te houden aan de volgende clubregels:
Gedragscode Spelers
Wat hoort:
1.
2.
3.
4.
5.

Sportief gedrag
Respect voor elkaar en de scheidsrechters
Beslissingen van de scheidsrechter accepteren
Correcte kleding
Line-up voorafgaand aan en na de wedstrijd. Hierbij geven beide teams elkaar en de
scheidsrechters een hand
6. Scheidsrechter en jury bedanken
7. Voor en tijdens de wedstrijd, alsmede tijdens de pauzes, wordt geen alcohol door de spelers
en coaches gedronken
8. Ook na de wedstrijd correct gedrag
9. Voorbeeldig gedrag t.o.v. publiek
10.Coaches nemen verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun spelers t.o.v.
tegenstanders, publiek en scheidsrechters. (Coach heeft opvoedende taak en voorbeeld
functie)
11.Coaches en spelers van het bezoekende team nemen hun verantwoordelijkheid m.b.t. het
gedrag van hun supporters
12.Spelers en coaches hebben voldoende kennis van de spelregels

Wat hoort niet:
1.
2.
3.
4.

Dragen van sieraden
Schelden, ook niet naar teamgenoten
Discriminerende opmerkingen
Obscene gebaren

Waar ligt de verantwoordelijkheid:
1. Spelers zelf
2. Coach
Maatregelen
bij misdragingen speler:
• Afhankelijk van de aard van misdraging kan de coach de speler preventief uit het veld
halen of de speler instrueren de zaal laten verlaten. Eventuele boetes ten gevolge van
misdragingen zullen worden verhaald op de betreffende persoon
bij misdragingen publiek;
• Coach en/of captain spreekt met behulp spelers, publiek aan op misdragingen, vraagt
desnoods een onbelaste time-out aan bij de scheidsrechter
Door dit gehele formulier te tekenen beloof ik ....................... mij aan de gedragsregels te
houden, ook ben ik op de hoogte van de huishoudelijke reglementen (Zie website
www.bvvoorne.nl).
Voor jeugdleden:
Bij uitwedstrijden worden ouders/verzorgers benaderd om per toerbeurt voor vervoer te
zorgen.
Het lidmaatschap dient in te gaan op: ____-____-___ _
Datum: ____-____- ____ Handtekening: ____________________
Voor minderjarigen is handtekening ouder of verzorger noodzakelijk.

Als vereniging zijnde zijn wij altijd opzoek naar vrijwilligers en/of sponsors. Ieders hulp is
van harte welkom. Wil jij zelf, of ken jij iemand, die ons zou willen helpen? Stuur dan een
mail naar bestuur@bvvoorne.nl
Onze vereniging voldoet aan de eisen conform de Algemene Verordening Gegevens
Bescherming (AVG). De privacyverklaring kunt u terugvinden op onze website.

Toestemmingsverklaring
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de
vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s,
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op INTERNET, APPS EN SOCIAL
MEDIA, KRANT plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens
hiervoor te gebruiken.
Met dit formulier geef ik ………………………………………………. (verder: ondergetekende)
BASKETBALL VERENIGING VOORNE (verder: verenging) toestemming om gegevens over
mij te verwerken.
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste
gegevensverwerkingen:


Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere
sportverenigingen of maatschappelijke dienstverleners.



Publiceren van naam van mij op INTERNET, APPS, SOCIAL MEDIA, KRANT.



Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op INTERNET, APPS, SOCIAL MEDIA,
KRANT.



Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor
bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis.

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…………………………………………………………………………

Machtiging automatische incasso
contributie BV Voorne
(Is eveneens van toepassing op de door de NBB en BV

Voorne opgelegde boetes).

Persoonlijke gegevens:
Voornaam:

.…………………………………………………………………………..

Achternaam:

…………………………………………………………………………...

Adres:

…………………………………………………………………………...

Postcode:

…………………………………………………………………………...

Woonplaats:

…………………………………………………………………………...

Telefoonnummer: …………………………………………………………………………...
Geboortedatum:

…………………………………………………………………………...

E-mailadres:

…………………………………………………………………………...

Bank-/girorekeningnummer*

……………………………………………………………

*doorhalen wat niet van toepassing is.

Afschrijven: per half jaar / per jaar*
*doorhalen wat niet van toepassing is.

Ondergetekende machtigt hierbij tot wederopzegging BV Voorne om van het
bovengenoemde bank -/ girorekeningnummer de jaarlijkse contributie af te schrijven.
Tevens verklaart ondergetekende dat de vermelde gegevens op dit formulier volledig
en naar waarheid zijn ingevuld.
Naam rekeninghouder: …………………………………………………………………...
Handtekening:

…………………………………………………………………………...

Datum:

…………………………………………………………………………...

Dit formulier kunt u per e-mail sturen naar: penningmeester@bvvoorne.nl
Wilt u s.v.p. het e-mailadres invullen zodat wij u volgend jaar op de hoogte kunnen
houden van de datum waarop wij het bedrag van uw rekening afschrijven.
Voor de huidige contributie tarieven verwijzen wij u door naar
http://www.bvvoorne.nl/contact

