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AANMELDINGSFORMULIER EN MACHTIGING BASKETBALLVERENIGING BV PENTA 

(ingevuld en ondertekend formulier e-mailen naar ledenadministratie@bvpenta.nl of persoonlijk afgeven) 

 

Persoonsgegevens nieuwe lid 

Achternaam :    …………………………………………………………………………………. 

Voornaam :    …………………………………………………………………………………. 

Geslacht :    Man / Vrouw 

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

Nationaliteit :   …………………………………………………………………………………. 

Adres :     …………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats :  …………………………………………………………………………………. 

Telefoon :    …………………………………………………………………………………. 

E-mailadres :    …………………………………………………………………………………. 

E-mailadres ouders:  …………………………………………………………………………………. 
(bij minderjarige)   

 

Persoonsgegevens rekeninghouder 

Voorletters en achternaam : …………………………………………………………………………………. 

IBAN rekeningnummer :  …………………………………………………………………………………. 

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

E-mailadres :   …………………………………………………………………………………. 

 

Invullen na overleg met de coach: 

Team:  

Wat ga je doen?   Wedstrijden spelen en trainen  Alleen trainen (recreant) 
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Door ondertekening van dit formulier geef je/geeft u aan in te stemmen met de volgende 

voorwaarden die aan het lidmaatschap zijn verbonden: 

 Het lidmaatschap geldt voor het lopende seizoen, tot 1 mei a.s. Het lidmaatschap wordt na 1 

mei a.s. stilzwijgend verlengd met telkens 12 maanden. Eventuele opzegging van het 

lidmaatschap dient schriftelijk voor 1 mei plaats te vinden. Wordt het lidmaatschap voor het 

nieuwe seizoen na 1 mei opgezegd dan is de volledige contributie voor het nieuwe seizoen 

verschuldigd. 

 Bij deelname aan de competitie moet een recente, pasfoto, voorzien van naam en 

geboortedatum op de achterzijde, tegelijk met dit formulier worden ingeleverd. Dit mag ook 

een digitaal exemplaar zijn. 

 Binnen BV Penta moeten diverse taken worden uitgevoerd om trainen en het spelen van 

wedstrijden mogelijk te maken en de hoogte van de contributie te beperken. Daarom is ieder 

lid verplicht binnen de vereniging een functie te bekleden en/of deel te nemen aan 

activiteiten t.b.v. het clubbelang. D.w.z: jeugdleden (U10 en U12 uitgezonderd): minimaal 

scorer/timer; volwassenen: minimaal zaalwacht of scorer/timer. Indien nodig dienen 

cursussen voor deze functies gevolgd te worden.   

 Verder is ieder lid van 15 jaar en ouder verplicht binnen twee jaar na aanmelding als lid de F-

scheidsrechterscursus van de NBB te volgen om vervolgens wedstrijden te gaan fluiten. 

 Bij het niet nakomen van deze verplichtingen kan een lid worden geschorst voor deelname 

aan de trainingen en/of de wedstrijden en kan daarnaast een geldboete worden opgelegd. 

Bij herhaling heeft het bestuur het recht het betreffende lid te royeren. 

 Ouders en/of verzorgers zijn medeverantwoordelijk voor het vervoer naar uitwedstrijden van 

het team waarin zijn/haar kind zich bevindt. Hiervoor worden per team door de coach 

bindende afspraken gemaakt 

 Ieder lid is verantwoordelijk voor een goed onderhoud van de tenues en het op toerbeurt 

wassen van de team-tenues.   

 

Contributiebetaling: 

 Ondergetekende verplicht zich hiermee de verschuldigde contributie en toeslagen te 

voldoen. De actuele contributiebedragen staan vermeld op www.bvpenta.nl onder 

‘Ledeninfo’, 

 De contributie dient in 8 termijnen per automatische incasso te worden voldaan. De incasso 

vindt plaats aan het eind van iedere maand van september tot en met april.  
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 Wedstrijdspelende leden betalen een bijdrage van € 15,00 per seizoen voor het gebruik van 

de tenues. Dit geldt ook indien deze tenues zijn voorzien van sponsoruitingen. 

 

Door ondertekening van dit formulier machtig je/machtigt u BV Penta tot het incasseren van de 

contributie via automatische incasso van de aangegeven bank- of girorekening.  

Indien incasso niet mogelijk is door een ontoereikend saldo op de betreffende rekening, wordt € 2,50 

administratiekosten in rekening gebracht.  

Als je/u de contributie op een andere wijze wenst te voldoen dan dien je/dient u hiertoe een 

gemotiveerd verzoek in te dienen bij de penningmeester.  

 

Datum :     …………………………………………………………….. 

Plaats :      ……………………………………………………………… 

Handtekening lid :    ……………………………………………………………… 

Handtekening ouder/verzorger :  ……………………………………………………………… 

(voor leden jonger dan 18 jaar) 


