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  INSCHRIJFFORMULIER S.V. ARGON     
    

voor aanmelding als lid van de afdeling   

 

BASKETBALL    Inschrijfgeld:  € 20,-- wordt éénmalig 

 automatisch afgeschreven 

           

================================================================================ 

GEGEVENS NIEUW LID         14 JAAR OF OUDER ? VERGEET UW KOPIE LEGITIMATIE NIET 

================================================================================ 

Lidnummer (niet invullen)           

__________________________________________________________________________________________ 

Achternaam     Tussenvoegsels   Man / Vrouw (*) 

__________________________________________________________________________________________ 

Roepnaam   Voorletters  Geboortedatum                        Geboorteplaats 

__________________________________________________________________________________________ 

Straat          Huisnummer  

__________________________________________________________________________________________ 

Postcode  Woonplaats      Nationaliteit 

__________________________________________________________________________________________ 

Telefoon / fax     E-mail 

__________________________________________________________________________________________ 

Bent u de laatste 5 jaar lid geweest van een andere basketballvereniging ?   JA / NEE (*) 

Zo JA, bij welke vereniging? 

__________________________________________________________________________________________ 

Ik word bij de afdeling BASKETBALL :   spelend lid  /  recreant  /  scheidsrechter  (*) 

      trainer  /  leider  /  anders, nl. ………………………. (*) 

__________________________________________________________________________________________ 

Zijn er nog meer gezinsleden (t/m 17 jaar)  lid van Argon?    JA / NEE (*) 

Zo JA, bij welke sport ?     Basketball / Veldvoetbal    (*) 

 

LET OP !   Ieder lid wordt ingedeeld bij de uitvoering van wedstrijdzaken; dit kan zijn als scheidsrechter, schrijver of 

klokker of bij andere zaaldiensten.  

Ouders van jeugdleden worden ingeschakeld bij het vervoer naar uitwedstrijden. 

================================================================================ 

CONTRIBUTIE + Lidmaatschapsduur      
================================================================================ 

De contributie wordt per JAAR vooraf betaald en dient vóór 1 september te zijn ontvangen. De contributie kan alleen worden 

betaald via een machtiging. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één seizoen en indien er niet schriftelijk vóór 1 mei wordt 

opgezegd wordt het automatisch met een seizoen verlengd. 

De contributie gerelateerde bedragen en opgelegde boetes kunnen uitsluitend middels een machtiging tot automatische incasso 

betaald worden 

 

Ik geef ARGON hierbij een MACHTIGING om jaarlijks de verschuldigde contributie gerelateerde bedragen, boetes en eenmalig 

het inschrijfgeld af te schrijven van onderstaande bank- of girorekening.  

Bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap vervalt ook de machtiging. 

 

Contributie 2021-2022 

De contributie varieert en bedraagt voor jeugd onder de 10 jaar  €145,00 als je alleen traint,  €220,00 voor de jeugd onder 14 jaar  

€235,00 voor onder 16jaar , €256,00 voor onder 18 jaar , €280,00  voor ouder dan 18 jaar en €202,00 voor recreanten. Als je op  

31 december 12 jaar wordt, dan geldt voor het seizoen (augustus 2021– juni 2022)  de leeftijd van 12 jaar. 

Rayontoeslag € 85,00  

2
e
 training € 75,00 
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Men moet bij de ledenadministratie  vóór 1 mei schriftelijk opzeggen voor het volgende competitieseizoen.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

Ik geef S.V. ARGON hierbij een MACHTIGING om jaarlijks de verschuldigde contributie af te schrijven van onderstaande 

Bank- of girorekening. Bij schriftelijke opzegging van het lidmaatschap vervalt ook de machtiging.              

 

IBANBank- of Girorekening :  N L| _| _  |_   |_   |_   | _  | _  | _  | _  |_   | _ | _  |_   |_   |_   | _       op naam van:   

 

 

Keuze uit afschrijving (graag invullen waar je voorkeur naar uitgaat) 

 

 0          1 x per jaar  (medio augustus)  

 0          2x per jaar (augustus en januari) 

================================================================================ 

Informatie over wedstrijden 
================================================================================ 

2 x per jaar geven we een boekje uit waarin alle informatie staat die je nodig hebt. 

================================================================================ 

ONDERTEKENING 
================================================================================ 

Het Huishoudelijk Reglement en de Statuten kunnen opgevraagd worden bij argonbasketball@planet.nl 

 

Ieder nieuw lid ouder dan 14 jaar dient tevens een kopie legitimatiebewijs (b.v. paspoort, Europese identiteitskaart of rijbewijs) 

in te leveren. SV ARGON is wettelijk verplicht een kopie legitimatiebewijs te bewaren. 

Indien u jonger bent dan 18 jaar dan dient een ouder (of voogd) het formulier mee te ondertekenen. 

 

Datum:                       Handtekening nieuw lid:   Handtekening ouder / voogd: (*) 
 

 

 

 

Dit formulier volledig invullen en na ondertekening samen met een kopie legitimatiebewijs inleveren bij: 

 

De trainer of 

 

Ineke Spraakman-van Dijk, Karekiet 42, Mijdrecht. Email: basketball@svargon.nl 

 

 

Indien het formulier niet volledig is ingevuld, niet correct is getekend, dan zal S.V. ARGON uw aanmelding niet in behandeling 

nemen ! 

 

SVP een digitale foto sturen naar  basketball@svargon.nl 

 

Voor vragen kunt u mailen  naar : basketball@svargon.nl 

 

================================================================================            

LEDENADMINISTRATIE (niet invullen)      v06-2002 

================================================================================ 

 

Datum akkoord:   Naar NBB:   Naar afdeling: 

 

 

 

Opmerkingen:(*) doorhalen wat niet van toepassing is 
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                                         Doorlopende machtiging 

Ondergetekende 

naam  

adres  

postcode   

woonplaats  

email  

 

Incassant 

IBAN NL04RABO0139939555 

naam Basketballvereniging Argon 

 

Betalingsgegevens 

betaling inzake Contributie, bestelde clubkleding, deelname training/evenement 

 

 

Bankgegevens ondergetekende 

IBAN  

naam rekeninghouder  

naam bank  

plaats  

 

Ondertekening 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de incassant om de betreffende bedragen af te schrijven van 

de bankrekening van ondergetekende. 

Handtekening  

 

 

naam  

datum  

plaats  

 

Wij verzoeken u de nog ontbrekende gegevens aan te vullen, het formulier te ondertekenen en het formulier terug te mailen naar 

de penningmeester: Basketball@svargon.nl 

 

U wordt op de hoogte gebracht middels een mail (op het adres dat bij ons bekend is) dat er een incassering zal plaatsvinden. 

 

Weigeringstermijn 
Indien u niet akkoord gaat met de vordering kunt u, binnen 30 dagen na afschrijving, het afgeschreven bedrag via de bank laten 

terugboeken.. 

 

 

 

 


