
Basketballvereniging “Silvertown Lions” 
 
Opgericht 18 december 1969     Schoonhoven 
 

 

 

KvK Gouda nr. 40464691        SNS bank Schoonhoven 
          NL42 SNSB 0816 9308 80 
www.silvertownlions.nl 

INSCHRIJFFORMULIER 

Hierbij meld ik mij aan als lid van Basketballvereniging “Silvertown Lions” 
 

Achternaam :………………………………………………  Voorletters :……………………………………………… 

Roepnaam :………………………………………………  Geboortedatum :……………………………………………… 

Adres  :………………………………………………  Telefoon thuis :……………………………………………… 

Postcode :………………………………………………  Telefoon mobiel :……………………………………………… 

Woonplaats :………………………………………………  Geslacht  : M / V* 

Email adres :…………………………………………………………………………………………………………..  

Begindatum lidmaatschap: ___/___/____ 

Soort lidmaatschap □ Competitie spelend1  □ Alleen trainen  

Automatisch incasso: Ja / Nee  (Bij ja graag machtigingskaart op volgende pagina invullen en ondertekenen)  

  

Onderstaande gegeven alleen van toepassing bij jeugdleden 

 

Naam ouder/voogd :……………………………………………… 

Postcode  :……………………………………………… Adres :……………………………………………… 

Mobiel nummer  :……………………………………………… 

 

Email ouders  :……………………………………………… 

 

Nieuw lid is gedurende de laatste 5 jaar lid geweest bij een andere basketballvereniging in Nederland : Ja / Nee* 
 
Schuldvrij verklaring bijgevoegd 1 : Ja / Nee*   Scheidsrechter diploma  : Ja / Nee*   
* Doorhalen wat niet van toepassing is 
  

 
1 Indien voorgenoemd persoon gedurende de laatste 5 jaar lid is geweest bij een andere basketballvereniging, dan dient een schuldvrij verklaring van de vorige 
vereniging bijgevoegd te worden, waarop vermeld is dat de financiële verplichtingen aldaar zijn voldaan. 

 
 



• Bij ondertekenen van dit formulier verklaar ik mij te houden aan de statuten en reglementen van de vereniging. 

• Een competitie spelend lid is verplicht om enkele malen per jaar een taak uit te voeren. Dit kan als scheidsrechter, jurytafel 
of zaalwacht taak zijn. 

• Indien de vereniging een scheidsrechters cursus of andere cursus organiseert, of mede organiseert, dan zijn de leden 
verplicht deze te volgen als zij door de vereniging daartoe worden opgeroepen. 

• Opzegging van het lidmaatschap moet voor 01-08 van het nieuwe seizoen schriftelijk of per mail. (Dit in verband met de 
inschrijving voor de NBB). Bij te late opzegging wordt de inschrijving bij de NBB doorberekend aan het lid. 

 

Contributie en eventuele competitie bijdrage worden in 2 gedeelten geint. In september de competitiebijdrage*, kledinghuur* en 1ste 
deel contributie, in januari het 2de gedeelte van de contributie. 
 
* Alleen als je competitie speelt 
 

 
Silvertown Lions draait op de inzet van vele vrijwilligers. Zou ook jij (of ouder van) ons daarmee  
willen helpen? Ja / Nee* 
 
Zo ja, dan kan dit met van alles zijn, maar het liefst waar jij goed in bent (denk bijvoorbeeld  aan begeleider team, trainer, 
bestuurslid, commissielid, etc.). 
Kun je hier onder aangeven wat het beste bij jou past?:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
SCHOONHOVEN ___/___/____ (datum ondertekening)  Handtekening: …………………………………………………….  
(voor personen onder de 18 jaar moet ouder/verzorger dit formulier ondertekenen) 

 

MACHTIGINGSKAART CONTRIBUTIE 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Basketballvereniging “Silvertown Lions” om  
2 maal per jaar van bankrekening bedragen af te schrijven wegens:………………………………………………………………… 
 

Naam en voorletters : ……………………………………………………………………. 

IBAN Nummer  : ……………………………………………………………………. 

Adres   : ……………………………………………………………………. 

Postcode en plaats : ……………………………………………………………………. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals vermeld. 
 
 
Datum: ___/___/_____ Handtekening: ………………………………………………………… 
 

 

• Gegevens zullen gebruikt worden conform de privacy policy. Deze is te vinden op www.silvertownlions.nl (ten behoeve 
van de AVG dd 25 mei 2018) 

http://www.silvertownlions.nl/

