INSCHRIJFFORMULIER
BC SCHROBBELAAR
- invullen in blokletters -

Hierbij schrijft
Achternaam
Voornaam
Adres

Postcode

Woonplaats
Telefoon
E-Mail Adres
Geboortedatum (dd-mm-jjjj)
Lengte
Student

UvA / HvA / VU / Anders / Niet-student

Studentnummer
Tenuemaat

In bezit van F-Diploma (scheidsrechter)

Ja / Nee

S / M / L / XL / XXL

Behaald in jaar

zich in als lid van BC Schrobbelaar.

0 Ik heb met de coach/captain van ….............. besproken dat ik in dit team kom.
0 Ik wil wel trainen, maar (nog) geen wedstrijden spelen (niet-spelend lid)
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Huisreglement en Taken
Als lid van BC Schrobbelaar heb je een aantal rechten en plichten, deze zijn te vinden in het huisreglement
welke je uitgedeeld krijgt voor inschrijving.
In het huisreglement staat onder andere dat ieder lid per seizoen contributie verschuldigd is en dat BC
Schrobbelaar ieder lid een aantal verschillende boetes kan opleggen.

0 Ik heb het huisreglement gelezen en ik ga akkoord met het huisreglement van BC Schrobbelaar

De betaling van contributie en boetes gaat bij voorkeur per automatische incasso. Indien je geen machtiging wilt
afgeven gelden er andere regels voor betaling (zie huisreglement).

0 Ik maak graag gebruik van automatische incasso (lever dan een ingevulde machtiging in)
0 Ik maak geen gebruik van automatische incasso

Om wedstrijden goed te laten verlopen zijn er scheidsrechters en een jurytafel nodig. Ieder lid van BC
Schrobbelaar wordt daarom een aantal keer per seizoen ingedeeld om zulke taken uit te voeren (gemiddeld 6x
per seizoen)1.

0 Ik begrijp dat taken belangrijk zijn om wedstrijden te kunnen spelen en zal aanwezig zijn bij de wedstrijden
waarvoor ik word ingedeeld. Als ik onverhoopt niet kan komen, zorg ik zelf voor vervanging.

Als je nog niet eerder hebt gebasketbald, of als je nog niet eerder dit soort taken hebt gedaan, kunnen we je
meer informatie sturen en je de eerste paar wedstrijden indelen met een ervaren lid. Geef hieronder je voorkeur
aan.

0 Ik ben bekend met dit soort taken (fluiten, tafelen) en heb geen verdere uitleg nodig.
0 Ik ben niet bekend met dit soort taken en wil hier graag meer informatie over ontvangen.

Ondergetekende verklaart zich akkoord met alle bovenstaande (aangevinkte) stellingen.

Datum ………………………..

Handtekening ………………………………………………..

1 Niet-spelende leden en rayonarbiters krijgen geen taken.
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En nu?
Als je niet-spelend lid gaat worden (dus alleen trainen), ben je nu klaar. Stuur ons dit inschrijfformulier of geef het
aan iemand van het bestuur.

Als je spelend lid gaat worden, zorg dan nog voor het volgende:


Een pasfoto van jezelf met op de achterkant je naam en je geboortedatum. Dit mag ook digitaal.



Als je al eerder hebt gebasketbald: een schuldvrijverklaring2.
De procedure om aan een schuldvrijverklaring te komen kun je vinden op de site van de NBB:

http://www.dunk.nl (op dit moment staat het onder Downloads / Diverse Formulier)
Stuur vervolgens (1) het inschrijfformulier, (2) een pasfoto en (3) je schuldvrijverklaring (indien van toepassing)
naar onze ledenadministratie of geef dit stapeltje aan iemand van het bestuur. Wij zorgen er dan voor dat je zo
snel mogelijk een spelersnummer krijgt en kunt meespelen.

Let op! Vanwege privacygevoelige informatie willen we graag dat je het machtigingsformulier persoonlijk inlevert
bij iemand van het bestuur.

BC Schrobbelaar
t.a.v. Ledenadministratie

Science Park 306
1098 XH Amsterdam

info@bcschrobbelaar.nl

2 Als je al langer dan 5 jaar niet gespeeld hebt, heb je geen schuldvrijverklaring nodig.
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