INSCHRIJFFORMULIER
Persoonlijke informatie
Voornaam
Achternaam
Meisjesnaam*
Nationaliteit**
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
Email adres(sen)***

Telefoon
Mobiel nummer
Geslacht**

M

V

Scheidsrechtersdiploma

Ja

Nee

Soort lidmaatschap**

Alleen trainen
Trainen en competitie

Evt. voorkeur team

Informatie bij noodgevallen
Naam contactpersoon bij noodgevallen
Relatie
Adres
Telefoonnummer(s)
* Indien gehuwd
** Invullen door selectie vak aan te vinken of aan te kruisen
***onder de 18 jaar gelieve in elk geval e-mail adres van ouder/voogd/verzorger
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INSCHRIJFFORMULIER
Hierbij verklaar ik, als competitie spelend lid van de vereniging, taken met betrekking tot de
organisatie van wedstrijden op mij te nemen, bijvoorbeeld fluiten of jureren. Ik ga akkoord met
het huishoudelijk reglement van de vereniging (op te vragen bij de secretaris of website www.
joy-m.nl).
Verder machtig ik, tot wederopzegging basketbalvereniging Joy-M, tot automatische incasso van
de verschuldigde jaarlijkse contributie. De contributiebetaling vindt plaats aan het begin van het
seizoen. In overleg met de penningmeester is het ook mogelijk in termijnen te betalen.
Bij minderjarige personen (<18 jaar) dient dit formulier ondertekend te worden door de ouder/
voogd/verzorger.

De inschrijving en automatische incasso worden van kracht met de ondertekening van dit
formulier.
GEGEVENS INCASSO
Naam rekeninghouder
Bankrekeningnummer
Email rekeninghouder

Datum				 …………………………………………….
Plaats				 …………………………………………….
Handtekening			
rekeninghouder		
…………………………………………….

Dit formulier graag ingevuld en ondertekend afgeven of opsturen aan:
Penningmeester Joy-M
Winselingseweg 4 K
6541 AK NIJMEGEN
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INSCHRIJFFORMULIER
Toelichting - Informatie voor nieuwe leden
Aanmelden als nieuw lid
Aanmelden als lid geldt voor het gehele seizoen, dat loopt van 1 september t/m 31 augustus
daaropvolgend, tenzij anders afgestemd met de clubleiding. Het lidmaatschap gaat automatisch
over naar het volgende seizoen. Opzeggingen moeten schriftelijk of per mail (joym.basketbal@
gmail.com) aan het secretariaat worden gemeld vóór 31 mei. Dit inschrijfformulier graag
ondertekend opsturen naar de penningmeester. Adres van de penningmeester:
Penningmeester Joy-M
Winselingseweg 4 K
6541 AK NIJMEGEN
U kunt het inschrijfformulier ook afgeven bij de trainer. Als u ook wedstrijden gaat spelen dan
dient u een pasfoto aan te leveren, digitaal in jpg-format. Op de pasfoto dient uw gezicht
duidelijk in beeld te zijn.
Na de inschrijving bent u verplicht tot het betalen van de contributie tot het einde van het
lopende seizoen. De contributie dient betaald te worden via een automatische incasso.
Voordat u definitief lid wordt, kunt u 3 keer op proef meetrainen zodat er wederzijds bekeken
kan worden hoe het bevalt. De proeftrainingen zijn op eigen risico.
Als u tot voor 5 jaar geleden lid bent geweest bij een andere vereniging dan dient u tevens
een schuldvrijverklaring te overleggen. Informatie over de schuldvrijverklaring vind u op onze
website www.joy-m.nl
Machtiging
Om de kosten van het bankverkeer zo laag mogelijk te houden, maken wij gebruik van
automatische incasso om de jaarlijkse contributie te innen.
Dit betekent het volgende:
• U vergeet nooit meer te betalen;
• Een afgeschreven bedrag kunt u altijd binnen 56 dagen weer terug laten boeken via uw
eigen bank;
• U kunt te allen tijde uw incassomachtiging schriftelijk intrekken, dan graag een berichtje aan
de penningmeester.
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INSCHRIJFFORMULIER
Afmelden lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt tot aan het einde van het verenigingsjaar, dat loopt van 1 september tot
en met 31 augustus daaropvolgend.
Afmelden dient schriftelijk te gebeuren. Dit kan ook per e-mail via joym.basketbal@gmail.com.
Afmelden van het lidmaatschap kan uiterlijk tot voor 31 mei. Zeg je ná deze datum op dan
worden de kosten die door Joy M zijn gemaakt contributie zoals bepaald door de vereniging,
doorberekend.
Trainingen
Trainingen vinden plaats in Sportcentrum Malden. Up to date trainingstijden van de
verschillende teams zijn vermeld op onze website: www.joy-m.nl. Wil je meer informatie over de
trainingen? Stuur een e-mail naar joym.basketbal@gmail.com
Wedstrijden
De thuiswedstrijden worden gespeeld in Sportcentrum Malden. Up to date overzichten van de
wedstrijden zijn vermeld op onze website. Wil je meer informatie over de wedstrijden? Stuur dan
een e-mail naar joym.basketbal@gmail.com.
Huishoudelijk Reglement
Het huishoudelijk reglement ligt ter inzage beschikbaar bij het secretariaat van de vereniging of
is via de website te downloaden.
Rechten en plichten
Ieder lid heeft rechten, zoals recht op training, op inzage in statuten en huishoudelijk reglement
etc. Daarnaast zorgt het bestuur voor adequate middelen om het prettig basketballen te
bevorderen, zoals goede ballen, trainings- en wedstrijdaccommodaties, cursussen etc.
Minimaal 1 keer per jaar is er een Algemene Ledenvergadering (ALV). Op deze bijeenkomst
kunnen jullie zelf bepalen met het bestuur in welke richting het met Basketbalvereniging Joy-M
op moet. Dat wil zeggen dat je invloed hebt op de gang van zaken binnen Joy-M. Zo kan er een
nieuw bestuur worden gekozen en worden er voorstellen goedgekeurd of afgekeurd.
Elk lid heeft echter ook plichten.
Het streven van Joy M is dat elk competitiespelend lid van 12 jaar en ouder een taak op zich
neemt. Van jeugdleden wordt verwacht dat zij tijdens wedstrijden als scorer of timer achter de
wedstrijdtafel plaatsnemen. Voor wedstrijdspelende junior- en seniorleden wordt verwacht dat
zij bij de thuiswedstrijden de wedstrijden als scheidsrechter zullen begeleiden. Indien gewenst
kun je meedoen aan een cursus om beter inzicht te krijgen in de spelregels. Het streven is om
onervaren scheidsrechters samen met een meer ervaren scheidsrechter te laten fluiten.
Daarnaast zijn ouders en/of verzorgers mede verantwoordelijk voor het vervoer naar
uitwedstrijden van het team waarin zijn/haar kind zich bevindt.
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INSCHRIJFFORMULIER
Wedstrijdkleding
De tenues voor de wedstrijden worden geleverd door de club. De tenues zijn in bruikleen en
moeten na afloop van het seizoen weer worden ingeleverd. Teams zijn zelf verantwoordelijk
voor het wassen en netjes houden van de tenues. Voor het gebruik van de tenues vragen we
een kledingbijdrage van 15 euro per jaar. Met dit systeem bereiken we dat iedereen in hetzelfde
tenue speelt en hopen we de totale kledingkosten (vooral voor de ouders met snelgroeiende
kinderen) te kunnen beperken. De 15 euro wordt tezamen met de contributie geïncasseerd.

Overzicht van taken en functies binnen Joy M
Bestuur:
• Voorzitter
• Secretaris/bestuurslid Jeugd
• Ledenadministratie / wedstrijdsecretariaat
• Penningmeester
• Algemeen bestuurslid
Teambegeleiding:
Trainer / Coach
Teammanager

•
•

Bij thuiswedstrijden:
• Scheidsrechter
• Scorer
• Timer
Bij uitwedstrijden
Vervoer

•

Overige taken:
Nieuwsbrief en website
Organisatie toernooien (bijv. clubtoernooi)
Aanspreekpunt recreanten

•
•
•
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