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Welkom bij de club!
Wat leuk dat je er bij komt. Met dit fomulier schrijf je je in voor een heel seizoen.
Print dit fomulier uit. Vul het in. Scan het en mail het naar info@rotterdambasketbal.nl
• Let op: Vul dit formulier alleen in wanneer je toestemming hebt van de club.
• Als je wedstrijden gaat spelen, voeg dan ook een goed gelijkende foto toe.
• Meer informatie vind je op onze website rotterdambasketbal.nl.
Persoonlijke gegevens
Voor het verzenden van brieven, facturen en emailberichten vanuit de vereniging en de
NBB sportlink.
Achternaam:
Voornaam:
Geboortedatum:
Geslacht

M

V

Straat en huisnummer:
Postcode/woonplaats:
E-mail adres speler:
Telefoon speler:
Telefoon ouder 1:
E-mail adres ouder 1:
Telefoon ouder 2:
E-mail adres ouder 2:
Ik meld me aan als

Trainend lid, ik train en speel geen wedstrijden
Spelend lid, ik train en speel wel wedstrijden

Aanmelding is bekend
bij deze coach

Ben je eerder lid geweest
van een andere
basketbalvereniging?

Nee
Ja
Bij vereniging

Mijn ouders en/of ikzelf
zijn in het bezit van het
scheidsrechterdiploma

Nee
F

Masterz

BS2 of hoger

Behaald in jaar
RoBa mag foto’s van
mij(n kind) gebruiken in
de communicatie.

Ja

Nee

Voor de contributie is verder het volgende van toepassing:
• Er zal middels een factuur €25,= inschrijfgeld berekend worden.
• Voor wedstrijddeelname is een tenue verplicht, kosten €65,=.
• Op www.rotterdambasketbal.nl/contributie staat meer over contributie en regelingen.
Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 mei voorafgaande aan het nieuwe seizoen
schriftelijk (of per e-mail info@rotterdambasketbal.nl) te zijn ontvangen door de
ledenadministratie van Rotterdam Basketbal.
Bij opzegging na 1 mei maar voor 1 juni wordt voor landelijk spelende leden 100 Euro en
voor overige leden 50 Euro in rekening gebracht voor reeds gemaakte kosten voor het
nieuwe seizoen. Bij opzegging na 1 juli van het nieuwe seizoen zal de gehele
jaarcontributie moeten worden betaald.
Privacy
Onze vereniging hecht grote waarde aan de bescherming van jouw privacy. Wij behandelen jouw persoonsgegevens vertrouwelijk en geheel in overeenstemming met de bepalingen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover kun je
lezen in de privacyverklaring van onze vereniging.
Middels ondertekening van dit formulier gaat het (aspirant-) lid akkoord met de privacyverklaring van onze vereniging.

Handtekening (bij minderjarige leden tekent een ouder/verzorger):
Lid naam
Datum
Plaats

Rechten en plichten
Rotterdam Basketbal is een vereniging die draait op ouders, leden en andere vrijwilligers
die actief zijn als coach, in het bestuur en voor de administratie. Als lid van Rotterdam
Basketbal heb je een aantal rechten en plichten. Hieronder volgen voorbeelden van
rechten en plichten.
Rechten
• Het volgen van de wekelijkse trainingen
• Trainingsmateriaal tijdens de trainingen
• Het spelen van wedstrijden in competitieverband
• Het deelnemen aan door Rotterdam Basketbal opgezette activiteiten
Plichten
• Tijdig betalen van contributie. Indien dit niet gebeurt, dan zal er een schorsing in werking treden en kan het lid niet meer deelnemen aan de training/wedstrijden, tot de
betaling is ontvangen.
• Wedstrijden spelen in het officiële clubtenue.
• Taken vervullen, zoals tafelen en wedstrijden fluiten. Indien het lid, niet of te laat komt,
dan volgt er een sanctie
• De ouder(s)/begeleider(s) dienen bardiensten te draaien, kan men niet, dan dient men
zelf voor vervanging te zorgen. Komt er vervolgens niemand, dan heeft dit consequenties.
• De ouder(s)/begeleider(s) dienen bij M10 en M12 te tafelen en te fluiten, kan men niet,
dan dient men zelf voor vervanging te zorgen. Komt er vervolgens niemand, dan heeft
dit consequenties.
• Bij een selectie team dient men om de buurt, de tenues te wassen volgens een
vastgesteld schema.
• Bij uitwedstrijden wordt het vervoer geregeld op basis van ongeveer hetzelfde aantal
kilometers verdeeld onder de ouder(s)/verzorger(s) van de speler(s) conform een
vastgesteld schema. Heb je geen auto, of kan je niet rijden, dan zal jij als ouder(s)/verzorger(s) vervoer moeten regelen op de dagen dat je staat ingedeeld.
• Indien men binnen 10 km van de Sjanghailaan woont, dient men altijd te verzamelen bij
de thuisbasis van RoBa, Sjanghailaan 275.
• Na zowel de training als de wedstrijden dient het lid te douchen

Handtekening (bij minderjarige leden tekent een ouder/verzorger)
voor akkoord, rechten en plichten:
Datum
Plaats

Teamindeling (in te vullen door RoBa)

