AANMELDINGSFORMULIER
Naam en voorletters

:

Voornaam

:

Straat en huisnummer

:

Postcode en woonplaats

:

Telefoonnummer

:

E-mail

:

Geboortedatum

:

IBAN rekeningnummer

:

Mobiel :

Geslacht: Man / Vrouw

- Hij/zij gaat competitie spelen

 JA

NEE

- Hij/zij heeft een scheidsrechtersdiploma

 JA

NEE

- Hij/zij verklaart zich te houden aan hetgeen bepaald in de statuten en de gedragscode

 JA

NEE

- Hij/zij verklaart naar waarheid de afgelopen 4 seizoenen en het lopende seizoen
geen lid te zijn geweest van de Nederlandse Basketball Bond
 JA
NEE
*Indien men wel lid is geweest in deze periode dient een schuldvrijverklaring van de oude vereniging bij
ons te worden ingeleverd.
De contributie dient per kwartaal te worden betaald per automatische incasso of door middel van een
acceptgiro, welke door de vereniging wordt verstrekt.
Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden.

Naam:

Datum:

Handtekening:
Minderjarigen dienen het formulier door één der ouders of voogden te laten ondertekenen.
Het formulier kan worden ingeleverd bij de trainer of één van de bestuursleden.
Contributiegelden (wijzigingen voorbehouden):
Bondskosten

Contributie

(per jaar)

(per kwartaal)

Reiskosten

Kleding

(per jaar)

(per jaar)

competitie

competitie

Senioren

€ 72,50

€ 46,00*

€ 9,00

€ 13,80

< 20 jaar

€ 55,00

€ 33,00*

€ 9,00

€ 13,80

< 12 jaar

€ 37,50

€ 29,00*

€ 9,00

€ 13,80

Recreant

€ 25,00

€ 40,00*

*Contributie bij niet automatische incasso. Korting bij automatische incasso bedraagt voor senioren en
recreanten € 2,00 en voor <20 jaar en <12 jaar € 1,00 euro.
De jaarcontributie wordt verspreid over vier kwartalen. De bondskosten worden betaald in het 4e kwartaal.
Leeftijdsbepalingen zijn volgens de normen van de Nederlandse Basketball Bond.
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GEDRAGSCODE
Voor spelers en coaches
Wat hoort:
1.
Sportief gedrag
2.
Respect voor elkaar en de scheidsrechters
3.
Beslissingen van de scheidsrechter accepteren
4.
Correcte kleding
5.
Line-up voorafgaand aan en na de wedstrijd waarbij men elkaar en de scheidsrechters een hand geeft
6.
Scheidsrechter en jury bedanken
7.
Spelerskaarten ter inzage op de jurytafel
8.
Voor en tijdens de wedstrijd, alsmede tijdens de pauze, wordt geen alcohol door de spelers en
coaches gedronken
9.
Ook na de wedstrijd correct gedrag
10. Voorbeeldig gedrag t.o.v. publiek
11. Coaches nemen verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun spelers t.o.v. tegenstanders, publiek
en scheidsrechters (coach heeft opvoedende taak en voorbeeld functie)
12. Coaches en spelers van het bezoekende team nemen hun verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van
hun supporters
13. Spelers en coaches hebben voldoende kennis van de spelregels

Wat hoort niet:
1.
Dragen van sieraden
2.
Schelden, ook niet naar teamgenoten
3.
Discriminerende opmerkingen
4.
Obscene gebaren
Waar ligt de verantwoordelijkheid:
Spelers
Coach

Maatregelen bij misdragingen speler:
Coach haalt speler preventief het veld uit
Bij misdragingen publiek:
Coach en/of captain spreekt met behulp spelers, publiek aan op misdragingen, vraagt desnoods een
onbelaste time-out aan bij de scheidsrechter.

EEN IEDER DIE LID IS VAN BASKETBALLVERENIGING REBOUND EN DEZE
VERTEGENWOORDIGT DIENT ZICH AAN BOVENGENOEMDE GEDRAGSCODE TE HOUDEN.
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