INSCHRIJFFORMULIER
LEES EERST DE ALGEMENE INFORMATIE OP DE VOLGENDE PAGINA!!

Naam en Voorletters:

__________________________________________________

M/V*

Voornaam:

______________________________

Geboortedatum: ___________________

Adres:

______________________________

Postcode:

___________________

Woonplaats:

______________________________

Telefoon:

___________________

E-mail:

__________________________________________________

Beroep Ouders / Voogd:__________________________________________________
(Voor leden boven de 18 jaar dit ook invullen)
Meldt zich hierbij aan als lid van MBV Green Eagles en verbindt zich hiermee aan alle verplichtingen die uit het
lidmaatschap van deze vereniging voortvloeien tot schriftelijke wederopzegging vóór 1 december of 1 juni. Altijd
dient de contributie een halfjaar vooruit te worden voldaan.
Ik wens WEL/NIET* deel te nemen aan de competitie.
(Deelname aan de competitie gaat in overleg met de technische commissie en de Coach)
Hierbij geef ik WEL/NIET* toestemming tot het plaatsen van beelmateriaal op diverse (social) media.
Hierbij geef ik WEL/NIET* toestemming voor het verwerken van mijn e-mailadres om de nieuwsbrief te kunnen
ontvangen.
Uw gegevens zullen wij verwerken conform de privacy policy
Onze Privacy Policy kunt u vinden op onze website: www.greeneagles.nl
Ik ga akkoord met de bovenstaande inschrijving:
Datum:____-____-____

Handtekening:_______________________

Voor leden onder de 18 jaar,
tevens een handtekening van ouder of voogd.
Handtekening:_______________________

Nadere gegevens van leden die eerder in verenigingsverband hebben gebasketbald.
Ik heb hiervoor gebasketbald bij:

___________________________________(club)
__________________________________(plaats)
__________/(jaar)_________(laatste seizoen)

Ik ben in het bezit van:

Scheidsrechtersdiploma
F / E / D / C / B / A*
laatste examenjaar: ________________________
Trainer/coachdiploma MBT / JTB / TA / TB / TC*
laatste examenjaar: ________________________

* Doorhalen het geen NIET van toepassing is.
MBV Green Eagles, opgericht 17 november 1967
Postbus 424, 3140 AK te Maassluis
Rabobank 169983838 MBV Green Eagles te Maassluis
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ALGEMENE INFORMATIE

Formulieren
Indien je eerder lid bent geweest van een basketballvereniging, dien je te beschikken over een schuldvrijverklaring.
Deze is op te vragen bij de penningmeester van je oude club.

Wedstrijdtenue
Indien je van plan bent deel te nemen aan de competitie, dan ben je verplicht te spelen in het verenigingstenue;
een groen shirt met aan beide zijden een shirtnummer en groene broek. Voor elk team is een teamtas met tenues
aanwezig. Deze hoef je dus niet zelf aan te schaffen. Deze tenues blijven in het bezit van de vereniging. Voor het
gebruik van dit tenue betaal je jaarlijks €12,50.
Informatieboekje
Nadere informatie over de M.B.V. Green Eagles staat in het Informatieboekje. Hierin tref je onder andere ons
huishoudelijk reglement aan en nog veel meer. Als je niet in het bezit bent van het informatieboekje, kun je deze
opvragen bij de ledenadministratie.
Ledenadministratie
Voor nadere inlichtingen over de activiteiten van M.B.V. Green Eagles kan je terecht bij je trainer/coach of het
bestuur (zie informatieboekje of www.mbvgreeneagles.nl). Voor vragen over het het inschrijfformulier, kan je
contact opnemen met Laura van der Voort (ledenadministratie@greeneagles.nl).

Inleveren formulieren
Email het inschrijfformulier van MBV Green Eagles met een digitale foto* en een eventuele schuldvrijverklaring
naar: ledenadministratie@greeneagles.nl
*dit hoeft geen pasfoto te zijn, als het gezicht maar duidelijk zichtbaar is.
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