Inschrijfformulier
Ondergetekende geeft zich op als lid van Give & Go en verklaart akkoord te zijn met de afspraken
en regels zoals deze hier vermeld zijn.

Naam en voorvoegsels
Voornamen

Geslacht

M/V*

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geboortedatum
Geboorteplaats en land
E-mail adres **
E-mail adres ouders ***
Lidmaatschap

Recreant / Competitie *

Is het aspirant lid eerder lid geweest van een andere basketbalvereniging? Zo ja, dan hieronder de
naam van de vereniging vermelden en de datum invullen waarop het lidmaatschap eindigde.

Datum ondertekening
Handtekening ***

Hoe heeft u onze
vereniging gevonden?

Machtiging
Ondergetekende verleent tot wederopzegging een machtiging aan Give & Go om het verschuldigde
bedrag aan contributie en bondscontributie van zijn/haar bank- of girorekening af te schrijven.

Naam
Adres
Woonplaats
IBAN nummer
Datum
Handtekening ***

Deze en de volgende pagina's ingevuld en voorzien van paraaf
inleveren bij de trainer/coach.

* Doorhalen wat niet van toepassing is
** Van belang in verband met mailings over gewijzigde trainingstijden, vervallen trainingen etc.
*** Indien minderjarig, handtekening / e-mailadres van ouder of verzorger.

Belangrijke informatie over Basketbalvereniging Give & Go
Contributie
Naast lid van de vereniging wordt u ook automatisch lid van de Nederlandse Basketball Bond (NBB).
Leden zijn zowel contributie aan de vereniging als aan de NBB verschuldigd. De bondscontributie
wordt door de NBB bij de verenigingen in rekening gebracht en is altijd voor de volle 100%
verschuldigd, ongeacht de duur van het lidmaatschap in het betreffende seizoen.
Alle contributies worden automatisch geïncasseerd van bankrekeningnummer NL79 RABO
0380202743 (Rabobank Aalten) van basketbalvereniging Give & Go te Aalten. Inschrijfformulieren
waarin de machtiging aan de vereniging niet wordt verleend, worden niet in behandeling genomen!
De contributie wordt maandelijks geïncasseerd, 10x per seizoen (in september t/m juni). De
bondsbijdrage voor competitiespelende leden wordt in september en januari geïncasseerd, telkens
voor 50% van het verschuldigde bedrag. De bondsbijdrage voor recreanten wordt in september in
één keer geïncasseerd. De categorie wordt bepaald op basis van de leeftijd op 31 december van het
seizoen; bijvoorbeeld U12 wil zeggen op 31 december nog geen 12 jaar oud.
Contributie/maand

Bondsbijdrage/jaar ça*

Competitie spelend:
T/m U12

€ 15,00

€ 38,00

T/m U20

€ 18,00

€ 56,50

Vanaf U22

€ 22,00

€ 74,90

T/m U12

€ 12,00

€ 24,40

T/m U20

€ 14,00

€ 24,40

Vanaf U22

€ 17,00

€ 24,40

Recreatief:

Afmelding
Opzeggen van het lidmaatschap voor competitiespelende leden kan uitsluitend met ingang van 1 juli
en 1 januari, minimaal 1 maand van tevoren. Indien u zich in een andere maand afmeldt, wordt de
nog resterende contributie nog in rekening gebracht. Recreatieve leden kunnen zich op elk moment
afmelden met een opzegtermijn van 1 maand. Bondscontributie moet altijd volledig betaald
worden. Afmelden dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren bij de wedstrijdsecretaris van de
vereniging: wedstrijdsecretaris@giveandgo.nl.

Overige zaken
Zoals bij veel verenigingen wordt bij Give & Go veel gedaan door vrijwilligers. Dit betekent niet dat
de overige leden niets hoeven te doen. Integendeel, naast de sportieve inzet wordt van ieder
competitie-lid minstens het volgende verwacht:
− per toerbeurt bij thuiswedstrijden timer of scorer zijn,
− het fluiten van wedstrijden (nadat je de benodigde opleiding gehad hebt),
− opbouwen en opruimen van de zaal na een wedstrijd,
− zorgen voor vervoer bij uitwedstrijden (dit doen de ouders voor jeugdleden),
− leden zijn verplicht cursussen te volgen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van deze
taken, bijvoorbeeld die voor scheidsrechter.
Het spreekt voor zich dat als iedereen zijn of haar steentje bijdraagt, er maar een enkele keer
beroep op u hoeft te worden gedaan.

* Bondsbijdrage wordt elk seizoen door de bond vastgesteld en kan dus afwijken

Paraaf voor akkoord:
________________

Gedragsregels
Toon respect voor:
•
•
•
•
•

je ploeggenoten
je trainer(s) / coach(es)
de tegenstanders
de scheidsrechters en tafelaars
de toeschouwers

Er wordt van je verwacht dat je:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

niet vloekt
niet handtastelijk bent
niet discrimineert of intimideert
niet pest
geen vernielingen aanricht in de kleedkamer of elders in de sporthal (ook niet bij de
tegenstander!)
geen agressief gedrag vertoont
je inzet voor je team en trainer(s) / coach(es)
je taken zoals die vermeld staan op het wedstrijdrooster nakomt dan wel voor vervanging
zorgt
je mobiele telefoon in je tas laat tijdens de training/wedstrijd

Als je je niet aan bovenstaande regels houdt, wordt er gepast opgetreden, afhankelijk van de aard
van de gebeurtenis. Een tijdelijke schorsing is een mogelijkheid. In geval van vernielingen kun je
denken aan het betalen van de aangerichte schade. Herhaaldelijk ongewenst gedrag wordt met de
persoon in kwestie besproken, eventueel in aanwezigheid van ouder/verzorger.
Verder willen wij je vragen om:
•
•

Geen waardevolle spullen mee te nemen naar training/wedstrijd. Doe je dit wel dan is dat
voor eigen risico.
Te douchen na training of wedstrijd. Zeker als je nog bij anderen in de auto mee naar huis
gaat, is dat wel zo fris.

Verliezen en winnen doe je met z’n allen en niet alleen. Heb je gewonnen wees samen blij. Heb je
verloren, deel samen de teleurstelling en wees sportief, feliciteer je tegenstanders.

Privacy
Op onze website staat vermeldt hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan.
http://www.giveandgo.nl/privacy-verklaring/
Samengevat staat daar dat we uw gegevens niet delen met derden, behalve als nodig voor het
functioneren van de vereniging. Soms worden er foto’s op onze website geplaatst van het team,
wedstrijden of andere verenigingsactiviteiten. Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat
u hiermee akkoord.

Paraaf voor akkoord:
________________

