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voornaam  ❍ M / ❍ V

achternaam  geboortedatum   

straat + nr  

postcode   woonplaats     

telefoon  mobiel  

email  email ouder 

aankruisen wat van toepassing is:

Ik wil lid worden van basketballvereniging EBBC 

❍ ik wil trainen en competitie spelen      |     ❍ 1x per week of ❍ 2x per week trainen

❍ Ik heb een scheidsrechterdiploma D / E / F

❍ k heb een trainersdiploma namelijk:

❍ ik heb een team-voorkeur, namelijk:   

❍ ik heb geen team-voorkeur 

❍ Ik heb andere basketbalervaring, namelijk:

Indien je al eerder gebasketbald hebt, graag aankruisen wat van toepassing is: 

❍ Ik ben in de afgelopen vijf seizoenen lid geweest van een andere basketballvereniging, namelijk bij 

  (in dit geval moet je een schuldvrijverklaring aanvragen bij je oude vereniging en die meesturen met het inschrijfformulier)

Door ondertekening van dit formulier verklaart men  

 • op de hoogte te zijn van het huishoudelijk reglement van EBBC*
 • onze privacy-policy te hebben gelezen en hiermee akkoord te zijn*
 • akkoord te zijn dat de ingevulde gegevens gebruikt worden conform de privacy policy*
 • zich te conformeren aan de normen en waarden van de vereniging*
• bekend en akkoord te zijn met ons scheidsrechters- en juryreglement*
 • op de hoogte te zijn van de gedragsregels van NOC*NSF / NBB en deze na te leven
 • dat alle ingevulde gegevens gebruikt mogen worden t.b.v. uitnodigingen door EBBC
  * te vinden op www.ebbc.nl

datum              woonplaats

naam  handtekening 
Indien minderjarig, een der ouders of verzorgers laten ondertekenen

Dit formulier met incassomachtiging en eventuele schuldvrijverklaring sturen naar:

Ledenadministratie EBBC, t.a.v. Angeline Rotgans • Braspenninglaan 42 • 5237 NK  ’s-Hertogenbosch

Pasfoto digitaal aanleveren aan ledenadministratie@ebbc.nl • kleurenfoto, JPEG 600x800, max 1MB

WANNEER FORMULIEREN NIET COMPLEET ZIJN WORDEN ZE NIET IN BEHANDELING GENOMEN

Als lid van EBBC maak je deel uit van een vereniging, 
wij hechten waarde aan clubgevoel en betrokkenheid

LIDMAATSCHAPSOVEREENKOMST

INSCHRIJFFORMULIER 

- - 2  0


