
Seizoen 2022-2023

INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE LEDEN

De  basketballvereniging  AMVJ.  is  een
zelfstandige  vereniging  met  volledige
rechtsbevoegdheid.  Je  kunt  bij  onze
vereniging  competitie  spelen,  maar  ook
alleen trainen.

Bij het lidmaatschap is inbegrepen:

• 1x Per week trainen op de maandagavond in Sportcomplex Ookmeer onder
leiding van gediplomeerde en/of ervaren trainers.

• Ons  clubblad  “DRIBBELFLITSEN”,  dat  i.v.m.  de  Jaarlijkse  Algemene
Vergadering  aan  het  eind  van  een  seizoen  minimaal  1x  per  jaar  wordt
uitgegeven

• Gegevens betreffende De Vereniging zijn te vinden op onze website, waaraan 
   Facebook en Instagram gelinkt zijn

• Na inschrijving wordt je automatisch lid van `Sportlink` van de Nederlandse
Basketball Bond (NBB)

• Een collectieve ongevallenverzekering via de Nederlandse Basketball Bond
 
Het  is  de  verantwoordelijkheid  van  de  leden  zelf  of  zij  een  sportkeuring  willen
ondergaan of niet. Het spelen en/of trainen gebeurt op eigen risico.

Men wordt lid van de vereniging door de op blad 3 vermelde inschrijfstrook volledig
en in blokletters in te vullen en, samen met een pasfoto, inschrijfgeld van € 15,-, en
een kopie van een legitimatiebewijs (met foto) in te leveren bij een aanwezig zijnd lid
van de technische commissie en/of bestuurslid.

De hoogte van de contributie staat hieronder vermeld.
Deze wordt één keer per jaar aangepast, indien nodig.

Categorie                                            Competitie                  Trainend
Senioren € 225.00 € 140.00
U 14 – U 20 € 225.00
U 12 € 185.00
U 10 € 140.00

De contributie voor de jeugd is inclusief de huur van de tenues.

De hoogte van de contributie wordt aangepast, indien men later in het seizoen lid
wordt. 
Betaling in termijnen kan in overleg met de penningmeester. Wanneer de contributie
niet  vόόr  31  december  van  het  lopende  verenigingsjaar  is  vodaan,  gaat  deze
vordering over in handen van ons incassobureau. De meerkosten van deze inning
komen dan volledig voor rekening van het lid.

DUS BETAAL OP TIJD!
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Competitie spelende seniorleden dienen het voorgeschreven wedstrijdtenue aan te
schaffen. Waar u dit  kunt kopen, kunt u navragen bij  één van de bestuurs- en/of
commissieleden.

Het basketballseizoen loopt van eind augustus van het lopende verenigingsjaar tot
begin juni van het volgende verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt automatisch
verlengd tot schriftelijke wederopzegging.

Het  lidmaatschap  kan  uitsluitend  vόόr  1  mei  van  het  daaropvolgende
verenigingsjaar  schriftelijk worden opgezegd bij de ledenadministratie. Bij te
late  of  tussentijdse  opzegging  is  altijd  de  volledige  contributie  voor  het
komende, respectievelijk het lopende verenigingsjaar, verschuldigd. 

Competitie spelende leden zijn verplicht te verschijnen bij  de wedstrijden van hun
team. Bij verhindering dient men uiterlijk 2 x 24 uur van tevoren de desbetreffende
coach of contactpersoon te waarschuwen. 

Leden verplichten zich aan alle volgens de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
opgelegde verplichtingen te voldoen. Hieronder valt o.a. dat elk lid minimaal twee
keer per jaar gevraagd wordt om een wedstrijd te fluiten/jureren.
Daarnaast moet het lid verplicht een scheidsrechterscursus volgen!

Wil je lid worden, vul dan het inschrijfformulier in en lever dit in bij het bestuur in de
Sporthal op maandagavond.

Vanaf 2020 kunnen, op de aan de Privacywetgeving  aangepaste, website van
onze  Vereniging,  onder  meer  Het  Privacy  Protocol,  de  Statuten  en  het
Huishoudelijk Reglement gelezen worden. Zie daarvoor:

www.amvj-basketball.nl

Bank: NL66 INGB 0004515152, INGESCHREVEN K.v.K. ONDER Nr. 40532386, AMSTERDAM d.d. 28-08-07



AANMELDINGSFORMULIER: IN TE VULLEN

De hieronder verstrekte gegevens zullen verwerkt worden volgens het in Het Privacy Protocol van de 
B.V. AMVJ Amsterdam gestelde

Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van de voorwaarden die verbonden
zijn aan de inschrijving bij  AMVJ Basketball  welke zijn  verwoord in  de voorgaande twee
pagina’s. 

Door middel van het hier onderstaande geeft hij/zij zichzelf of zoon/dochter op als lid van de
Basketballvereniging A.M.V.J. Amsterdam.

Achternaam______________________________Roepnaam _______________Voorl._____

Man/vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

Adres                                                                                                                                          

Postcode                                       Plaats                                                                                    

Geb. datum                                            

Nationaliteit                                            

Telefoon nrs. Mobiel                              privé                                                              

Emailadres                                                                                                                  

Is afgelopen 5 seizoenen lid geweest van een andere basketbalvereniging:

JA/NEE

(doorhalen wat niet van toepassing is).

Zo  ja, bij welke vereniging…………………………………………………………………………….

U  dient  zelf  een  door  de  vorige  vereniging  getekende  schuldvrijverklaring  te
verzorgen.

Bent u bereid om iets voor de vereniging te doen: JA / NEE

Plaats en datum:__________________________________________________

Handtekening  (seniorlid of ouder/verzorger):
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BV AMVJ Amsterdam is actief op de navolgende media:

-De officiële BV AMVJ Amsterdam website
-Instagram
-Facebook
-Sportlink van de NBB

VERKLARING:

Ik geef O  wel

O  geen

toestemming,  dat  de  redactiecommissie  van  BV  AMVJ  Amsterdam  foto’s  en
eventueel  videobeelden  waarop  ik  voorkom,  vertoont  op  één  van  de  hierboven
genoemde media.

Plaats en datum: …………………………………………………..

Naam………………………………….

Handtekening:
 

======================================================================
NIET INVULLEN S.V.P.: 

Kopie legitimatiebewijs :________________ Lidnummer: ________________

nschrijfgeld :________________ Datum :      

Team :_______________

  

Bank: NL66 INGB 0004515152, INGESCHREVEN K.v.K. ONDER Nr. 40532386, AMSTERDAM d.d. 28-08-07


	Seizoen 2022-2023
	INSCHRIJFFORMULIER NIEUWE LEDEN

