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     Wedstrijdsecretariaat & Ledenadministratie 

     Frank Last 

     Comicelaan 17    

     1687 RG Wognum 

     Tel: 06-23362507 

     E-mail: dehoppers-sec@hotmail.com 

 

INSCHRIJFFORMULIER 

Basketbalvereniging De Hoppers 

Website: www.hoppersbasketbal.nl 

IBAN = NL04INGB0004614044 / BIC = INGBNL2A 

 

Formulier s.v.p. volledig invullen en inleveren bij het wedstrijdsecretariaat (of trainer). 

Denk om een PASFOTO!!! (Deze kan op verzoek teruggegeven worden.) 

 

PERSOONSGEGEVENS. 

Voornaam   : ________________________________  M / V* 

Achternaam   : ______________________________________ 

Adres    : ______________________________________ 

Postcode & Woonplaats  : ______________________________________ 

Geboortedatum  : ______________________________________ 

Telefoon prive   : ______________________________________ 

Telefoon mobiel  : ______________________________________ 

E-mail    : ______________________________________ 

Naam school                           :  ______________________________________ 

 

BASKETBALGEGEVENS. 

Gewenst lidmaatschap     :   recreatie / competitie* 

Ben je eerder lid geweest van een basketbalvereniging?  :   ja / nee* 

 Indien ja, vul dan de volgende gegevens in 

Vereniging  : _____________________________________ 

Plaats   : _____________________________________ 

Lid geweest tot datum : _____________________________________ 

 

Informatie van ouders van jeugdleden (onder de 18 jaar). 

Bent u in het bezit van een auto?             :   ja / nee* 

Zou de coach zo nu en dan een beroep op u mogen doen voor vervoer  :   ja / nee* 
 

Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. Tevens verklaar ik kennis te 

hebben genomen van de inhoud van het informatieboekje van de Hoppers.  

 

Een vereniging kan niet functioneren zonder vrijwilligers. Lidmaatschap van de 

vereniging betekent voor leden en voor ouders van jeugdleden dat er bereidheid is om 

op verzoek vrijwilligerstaken uit te oefenen.  

 

Datum  :   ______________________________________ 

 

Handtekening :   ______________________________________ 

Indien minderjarig, 

Handtekening ouder / voogd : ______________________________________ 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
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Het volgende gedeelte gaarne laten invullen door de train(st)er. 
Datum eerste training  : _______________________________________ 

Team    : _______________________________________ 

Naam train(st)er  : _______________________________________ 

 

Handtekening train(st)er : _______________________________________ 

 

Verder informatie 

Wedstrijdtenues kunnen niet bij een sportwinkel aangeschaft worden. Deze worden 

door de vereniging beschikbaar gesteld tegen een vergoeding van € 17,50 per jaar. Dit 

bedrag wordt tegelijkertijd met de contributie in rekening gesteld.  

 

Na inschrijving krijgt u verder bericht van de penningmeester over de kosten van het 

lidmaatschap en de wijze van betaling.  

Nieuwe leden betalen eenmalig inschrijfgeld van € 10,00. 

 

De contributie voor seizoen 2014-2015: 

Recreanten senioren (1991 en ouder) € 160,00  

Recreanten jeugd (1992 en jonger)  € 150,00  

U8 en U 10 competitie via benjamintoernooien 

(geboren in 2004 en later) 

€ 160,00 

U12 (geboren in 2002 en 2003) € 175,00 

U12 selectie (geboren in 2002 en 2003)  € 185,00  

U14 (geboren in 2000 en 2001)  € 195,00  

U14 selectie (geboren in 2000 en 2001)  € 215,00  

U16 (1998 en 1999)  € 210,00  

U16 selectie (1998 en 1999) € 230,00  

U18 (1996 en 1997)  € 230,00  

U18 selectie (1996 en 1997) € 250,00  

U20/U22 (1992 t/m 1995)  € 250,00  

U20/U22 selectie (1992 t/m 1995)  € 280,00  

Senioren (1991 en eerder)  € 275,00  

Senioren selectie/rayon (1991 en eerder)  € 305,00   

N.B. voor mensen met een minimum inkomen bestaan er soms mogelijkheden om via 

de gemeente een bijdrage voor het lidmaatschap van een sportclub te ontvangen.   

U kunt informeren bij de gemeente waar u woont of contact opnemen met het 

wedstrijdsecretariaat.  

  

Opzegging 

Indien je het lidmaatschap van de vereniging wilt opzeggen dient dit voor 1 mei 

voorafgaand aan het nieuwe seizoen te gebeuren. Bij de opzegging van het 

lidmaatschap na 1 mei en voor 1 november wordt de helft van de contributie in 

rekening gesteld. Opzegging vanaf 1 november betekent betaling van de contributie 

van een heel seizoen.  


