
 

Basketballvereniging The Hurricanes 
Inschrijfformulier (s.v.p blokletters gebruiken) 

Voorna(a)m(en) :                                                                                  (voluit!)  

Tussenvoegsel :                           Roepnaam :                                               

Achternaam :                                                                                               

Adres :                                                                                                           

Postcode :                  Plaats :                                                                      

Geboortedatum :                                            Geslacht :  man/vrouw *  

Telefoon :                               Geheim :  ja/nee *  

Mobiel :                            Bij jeugdlid tel ouders :                                     

E-mail adres :                                                                                                    

Bent u in het bezit van diploma(s) m.b.t. basketball of een andere sport? 
Scheidsrechter diploma : Trainersdiploma : 

 
 

Postbus 331 
3200 AH Spijkenisse 
Rabobank 12.83.88.137 

 

 

 

Pasfoto 
 

voorzien 
 

van naam 
 

(los bijvoegen)  

Meldt zich   wedstrijd spelend lid (WS) Bedragen van de contributie 
hierbij aan als:   niet spelend lid (NS) staan op onze website: 

(1 hokje aankruisen)   recreant (RE) www.thehurricanes.nl 

De contributie wordt automatisch geïncasseerd in 12 maandelijkse termijnen gedurende het seizoen dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni  

Tevens verklaar ik hierbij schuldvrij1) te zijn van contributiegelden van enig andere Basketballvereniging.  
1) Indien u lid bent geweest bij een andere vereniging dan dient u een schuldvrijverklaring van de betreffende vereniging bij te voegen. 
Geschiedt de overschrijving buiten de periode van 1 juni tot en met 31 augustus dan dient tevens een verklaring van geen bezwaar van het 
Rayonbestuur te worden overlegd.  

Taken en Plichten:  
Van ieder spelend lid wordt verwacht dat hij/zij een aantal taken uitvoert. Deze taken kunnen zijn: scheidsrechter, jurylid of zaalwacht. Per 

periode wordt hiervoor een schema opgesteld. Het bestuur van de vereniging kan een ieder verplichten een cursus voor  
bovenstaande taken te volgen (kosten voor deze cursussen komen voor rekening van de vereniging).  

Opzeggen lidmaatschap:  
Het is uitsluitend mogelijk het lidmaatschap op te zeggen voor het einde van het seizoen. Dit dient schriftelijk te gebeuren voor 1 juni van 
het lopende verenigingsjaar. Tevens verplicht ik mij hierbij om bij te laat opzeggen als lid, tot aan het einde van het lopende  

verenigingsjaar mij aan mijn contributieverplichting te houden.  

Medische keuring:  
Een medische keuring is niet verplicht. Men wordt geadviseerd, voor aanmelding zijn/haar arts te raadplegen en zich daarna  

regelmatig te laten onderzoeken. De vereniging is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade, welke tijdens trainingen/wedstrijden  

wordt opgedaan of welke daarvan het gevolg zijn, of letsel of schade opgedaan tijdens reizen van en naar trainingen/wedstrijden (een 

aanvullende verzekering is afgesloten bij de Nederlandse Basketball Bond).  

 

 

Automatische incasso Basketballvereniging The Hurricanes 
 

Rekeningnummer: | | | | | | | | | | 

Naam: 

Adres: 

Postcode: 

Plaats: 

In te vullen door de vereniging 

Lidnummer: 

                        Status: 

Datum melding bond:  

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Basketballvereniging The Hurricanes om van 

zijn / haar ingevulde rekening bedragen af te schrijven voor inschrijving en contributie:  

Handtekening: (bij minderjarigen de ouder/voogd) Handtekening rekeninghouder: 
 
 
 
 

Datum:  

 

Versie 1.5 

(* doorhalen wat niet van toepassing is) 


