Basketballvereniging
B.S. Leiden

Geacht aspirant lid,
Hierbij treft u het inschrijfformulier aan. Deze moet volledig ingevuld en ondertekend
worden.
Er moet altijd 1 pasfoto worden bijgevoegd en denk aan de opgave van uw
emailadres.
Na het verwerken van de inschrijving ontvangt u z.s.m. een bevestiging van het
lidmaatschap per email.
Het volledig ingevulde formulier s.v.p. sturen naar het onderstaande
correspondentieadres.(of via de email naar leden@bsleiden.nl).
Indien u het formulier wilt mailen, naar leden@bsleiden.nl, graag eerst ondertekenen en
dan inscannen.
De pasfoto mag ook digitaal worden ingestuurd in een hoge resolutie.
B.S. Leiden communiceert primair via email, de website www.bsleiden.nl en via de NBB
App.
Bij eventuele vragen; stuur even een mailtje.

Met sportieve groeten,
Ledenadministratie B.S Leiden
Rob en Dorien van Hooven
Dobbedreef 39
2331 SW Leiden
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Basketballvereniging
B.S. Leiden
Aanmelding ledenadministratie;
Ondergetekende,
Achternaam

:_________________________________________________

Voornaam

: ____________________Voorletters:___________________

Adres

: _________________________________________________

Postcode

: _________ __________Woonplaats: ___________________

Geboortedatum ___________________Geboorteplaats:_________________
Geboorteland:____________________ Nationaliteit:___________________
Telefoonnummer lid: ______________ Iban nummer: __________________
Geslacht : M/V*
Emailadres

: _________________________________________________

Wel/niet in het bezit van een scheidsrechter diploma *
Zo ja, welk diploma bezit u? A B C D E F *
Wel/geen lid van een andere basketballvereniging geweest *
Zo ja, welke? _____________________________
Meldt zich aan als lid van de basketball vereniging B.S. Leiden als:
( ) trainend lid

( ) trainend en wedstrijd spelend lid

( ) recreant

Ondergetekende verklaart naast dit formulier te hebben ingeleverd:
 1 recente pasfoto (achterop naam vermelden s.v.p.)
Ondergetekende verklaart zich tevens te zullen houden aan de rechten en plichten welke
voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging zoals deze zijn vastgelegd in de
statuten en het huishoudelijk reglement.(zie onze website onder reglementen)
Indien minderjarig dient ook de handtekening van één der ouders/voogd (es) geplaatst te
worden.
Naam ouder:___________________________________________
Telefoonnummer ouder:___________________________________
Emailadres ouder: ___________________________________________
* Doorhalen wat niet van toepassing is
Datum

Handtekening lid

______

_____________

Handtekening ouder/voogd (es)
__________________________
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Basketballvereniging
B.S. Leiden
Verplichtingen voor alle leden en ouders van jeugdleden:



Een vereniging draaiend en betaalbaar houden kan niet met alleen vrijwilligers.
Daarom zijn er voor leden en ouders van jeugdleden verplichtingen aan het
lidmaatschap verbonden zoals jury- en bartaken.
De aan leden toebedeelde jurytaken worden tijdig vermeld op onze website en via de
NBB app (Sportlink)



Met betrekking tot de bardiensten geldt voor jeugdleden tot 16 jaar dat daarvoor op
basis van ons huishoudelijk reglement een beroep op u als ouder/verzorger wordt
gedaan. U zult per seizoen een aantal malen op een zaterdag of een zondag een
bardienst van 2 uur moeten draaien voorafgaand of aansluitend op een wedstrijd van
uw kind. Informatie over de u toebedeelde bardiensten, vindt u op de website.
Ouders die geen bardiensten willen draaien, kunnen deze verplichting per jaar afkopen.
De bijdrage wordt gebruikt om oudere jeugdleden betaald u te laten vervangen.



BS Leiden vindt het erg belangrijk dat we met zijn allen een veilige en prettige
omgeving creëren op trainingen en bij wedstrijden en dat we op respectvolle wijze met
elkaar omgaan. Dat geldt voor de onderlinge relatie tussen spelers, coaches,
tegenstanders, scheidsrechters, jury, ouders en andere betrokkenen.
Oftewel, iedereen waar we mee te maken hebben bij een leuk potje basketball.
Om dit in goede banen te kunnen leiden gaan we binnen BS Leiden uit van een aantal
gedrags- en omgangsregels. Deze zijn te vinden op www.bsleiden.nl onder
reglementen, hier staan ook de gegevens van onze vertrouwenspersonen.



Tijdig voldoen contributie;
U wordt direct na verwerking van de inschrijving door de penningmeester over de
contributie geïnformeerd.
Indien u moeite heeft om tijdig te betalen neemt u dan alstublieft contact op met de
penningmeester (penningmeester@bsleiden.nl) om een regeling te treffen.
Bij niet of niet tijdig voldoen aan de contributie-verplichting wordt u of uw kind
uitgesloten van het meedoen aan trainingen en wedstrijden.
Bij www.jeugdfondssportencultuur.nl, kunt u checken of u in aanmerking kunt komen
voor een tegemoetkoming in de contributie.
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