Betreft: Aanmelding Lid Bv Aquila
Seizoen: 2018-2019

Beste speler,
Fijn dat je bij ons wilt komen basketballen!
Je hebt inmiddels een aantal keren meegetraind bij één van onze teams. Daarbij heb je kennis
gemaakt met de spelers en trainer/ coach.
Nu je lid bij ons wordt willen we je graag goed en zorgvuldig begeleiden en indelen in een team.
Alle teams bij Bv Aquila trainen 2 keer per week, zie daarvoor het rooster.
Nieuwe leden trainen bij Bv Aquila eerst minimaal 3 maanden* voordat ze wedstrijden gaan spelen.
Dat doen we omdat we je een goede basis willen meegeven om een goede en leuke wedstrijdspeler
te worden.
We wensen je veel basketbalplezier toe!
Toelichting:
* Uitzonderingen daargelaten. Dit gaat altijd in overleg met de trainer, technische commissie en ouders.

Bij deze brief ontvang je:
1. Aanmeldingsformulier
2. Automatische incasso

Heb je nog vragen, neem dan contact op met je trainer/coach.

Met vriendelijke groet,
Trainers en Coaches
Bv Aquila
Bvaquila@gmail.com
www.bvaquila.nl

Basketbalvereniging Aquila

Bv. Aquila, Postbus 385, 9640 AJ Veendam www.bvaquila.nl, bvaquila@gmail.com 0597-743101 Kvk.: 40037216000, NL61INGB0001016258

1

Aanmeldingsformulier Basketbalvereniging Aquila
GEGEVENS LID
Achternaam
Tussenvoegsel(s)
Voornaam
Geboortedatum
Geslacht
Geboorteplaats
Nationaliteit
Postcode
Huisnummer & toevoeging
Straatnaam
Plaats
Mobielnummer lid
Emailadres lid
Vaste telefoonnummer
IBAN
BIC
CONTACTGEGEVENS
Mobielnr. ouders/verzorgers

□M

□V

Moeder
Vader

Anders:
Emailadres ouders/verzorgers 1
Emailadres ouders/verzorgers 2
Ben je al eerder lid geweest van een
basketbalvereniging? Zo, ja, welke en wanneer
Ben je in het bezit van een scheidsrechtersdiploma?
Gebruikt het lid medicatie (of een aandoening) waar
de vereniging weet van moet hebben?
AVG (privacywetgeving)
Heeft u (heb je) bezwaar tegen publicatie van foto’s
op
De website
Social Media
Seizoengids
Pr materiaal
Heeft u (heb je) bezwaar tegen het gebruik van
contactgegevens voor informatie/ app groepen
Mailadres
Mobilenummer
Uw gegevens blijven in het bezit van Bv Aquila zolang
uw lidmaatschap duurt. Daarna zullen uw
inschrijfgegevens verwijderd worden.
Bv Aquila deelt uw gegevens met de Nederlands
basketbalbond. Uw gegevens worden niet met
derden gedeeld zonder uw toestemming
Uw gegevens worden alleen gebruikt ten behoeve
van club gebonden activiteiten.

JA □ NEE □
------------------------------------------------------GEEN □ F □ E □ D □
NEE □ JA □ namelijk:

0 Ik ga akkoord
0 Ik ga akkoord
0 Ik ga akkoord
0 Ik ga akkoord

0 Ik ga akkoord
0 Ik ga akkoord
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IN TE VULLEN DOOR Aquila
Datum aanmelding
Seizoen bij aanmelding
Team bij aanmelding
Sportlinknummer

Pasfoto
Bij je aanmelding ontvangen we graag een digitale pasfoto van je.
Deze kun je maken met je telefoon of tablet en sturen naar aquila.leden@gmail.com
Maak de pasfoto zoals de afbeelding hiernaast, gezicht en schouders.
Zonder foto kunnen we je niet aanmelden.

CONTRIBUTIE bedragen 2018-2019
* De bedragen kunnen veranderen per seizoen na de algemene leden vergadering
Teams:
Contributiebedrag
U10
€213,00
U12 t/m U20
€281,00
Senioren
€321,00
G- Basketbal
€ 73,00
Recreanten
€150,00
Éénmalige inschrijvingskosten €40,00, dit is voor de inschrijving bij de NBB en een trainingstenue.
De contributie wordt geïnd via een automatische incasso. De incasso vind plaats in de maanden september tot en met
februari.
Hiervoor hebben wij een ingevuld en ondertekend formulier nodig (bijlage). Mocht de aanmelding gedurende het
seizoen plaatsvinden dan wordt de contributie naar rato van het lopende seizoen geïnd.
Lid/ ouder/ verzorger zou wel willen ondersteunen bij:
o Bestuurstaken
o Activiteiten
o Trainingen
o Wedstrijden
o Website / social media
o Sponsoring
o Anders namelijk, ……………………………………………………………………………….
Bovengenoemde gaat altijd in overleg met desbetreffende verantwoordelijke namens BV Aquila
Huisregels, statuten en andere belangrijke informatie staat vermeld op onze website. www.bvaquila.nl
Handtekening voor akkoord Lid/Ouder/Verzorger: (ben je jonger dan 18 jaar, dan dient 1 van je ouders te
ondertekenen)
Handtekening

Naam:
Datum:
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Voornaam+achternaam lid :
……………………………………………………………..
Sportlinknummer (indien bekend)
:
….…………………………………………….…………..

MACHTIGINGSFORMULIER SEPA
Voor een doorlopende automatische incasso
1 Opdrachtgever
1a Naam

______________________________________________

1b Adres

______________________________________________

1c Postcode

____________

1d Plaats

_________________________

1e IBAN Rekeningnummer

______________________________________________

1f BIC van uw bank

____________

2 Gegevens incassant
2a Incassant ID

NL80ZZZ400372160000

2b Naam

Basketbalvereniging Aquila

2c Adres

Postbus 385

2d Postcode

9640 AJ

2e Plaats

Veendam

2f Reden afschrijving

Contributie basketbalvereniging Aquila

3 Ondertekening Opdrachtgever
3a Datum

______________________________________________

3b Plaats

______________________________________________

3c Handtekening _________________________
Met het ondertekenen van de machtigingskaart geeft de opdrachtgever toestemming om de
contributie van zijn/haar bankrekening af te laten schrijven.
Belangrijk voor u:
Met het ondertekenen gaat u akkoord met de regels van het machtigen.
Jaarlijks wordt u geïnformeerd over de hoogte van de contributie.
Het bedrag wordt afgeschreven in 6 maanden (in sept/okt/nov/dec/jan/febr).
- Postbus
Deze385,
machtiging
vervalt
als het lidmaatschap
wordt0597-743101
beëindigd.
Bv. Aquila,
9640 AJ Veendam
www.bvaquila.nl,
bvaquila@gmail.com
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