
AANMELDINGSFORMULIER 

 

Dit formulier dien je, duidelijk leesbaar, volledig ingevuld en ondertekend, samen met een 
pasfoto op te sturen naar de ledenadministratie van Basketbalvereniging Bedum Blues. 

 
p/a Sief Molenberg 
 Ransuil 12  
 9781 RJ Bedum 
 
ONDERGETEKENDE: 
 
Achternaam: ____________________ Voornaam: ____________________ 

Adres: ____________________ Postcode:  ____________________ 

Woonplaats: ____________________ Telefoonnummer: ____________________ 

Geboortedatum: ____________________ Geboorteplaats: ____________________ 

Geslacht M/V: ____________________ E-mailadres (lid):  ____________________ 

E-mailadres ouder(s):  _______________________________________________________ 
 
meldt zich hierbij aan als lid van Bedum Blues. 
 
Ben je de afgelopen 5 jaar lid van een andere Basketbalclub geweest?  JA / NEE 

Indien ja, een schuldvrijverklaring van de vorige vereniging meesturen. 

Wil je deelnemen aan de competitie?      JA / NEE 

Heb je al contact gehad met een bepaald team?     JA / NEE 

Zo ja, met welk team: ____________________ 

Ben je in het bezit van een scheidsrechterdiploma? JA / NEE diploma(s): _______ 

 
HANDTEKENING: HANDTEKENING OUDER OF VOOGD 
 ALS JE NOG GEEN 18 JAAR BENT. 
 
___________________________ ___________________________ 

 
PLAATS: ____________________ DATUM: ____________________ 

Bij deze verklaar je kennis te hebben genomen van de voorwaarden voor het lidmaatschap. Opzegging van 
het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de ledenadministratie, voor 1 juni. De contributie blijft 
verschuldigd zolang er niet schriftelijk is opgezegd. 



Belangrijke informatie! 
 

 
Voorwaarden lidmaatschap: 

• Ieder lid wordt verplicht de contributie vóór 15 oktober te voldoen.  

• Bij halfjaarlijkse betaling vóór 15 oktober en vóór 15 januari. 

• Bij latere aanmelding vóór de eerste wedstrijd.  

• Bij het te laat betalen wordt de contributie met € 5,- administratiekosten verhoogd. 

• Ieder lid vanaf 16 jaar is verplicht een scheidsrechterscursus te volgen (F-licentie) 

• Ieder lid wordt verplicht om te jureren bij een ander team als het team aangeschreven is en het 
zijn/haar beurt is. (het zogenaamde tafelen) 

• Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Dit kan  
middels het afmeldingsformulier dat te downloaden is van de site. (Let op! Niet via de trainers of de 
coaches.) 

 
 
Rechten en plichten:  

• Het recht om de ALV bij te wonen 

• De plicht om kennis te nemen van de inhoud van het huishoudelijk reglement. Dit reglement is te 
vinden op de site van Bedum Blues of op te vragen via de ledenadministratie. 

 
 
Overschrijvingen: 

• Als je de afgelopen 5 jaar lid bent geweest van een andere basketbalclub, dien je een 
schuldvrijverklaring aan te vragen. Dit kan via de website van het rayon. Pas als de schuldvrijverklaring 
is verleend, ben je gerechtigd om te spelen. 

 
Website Nederlandse Basketbal Bond is: www.basketball.nl kijk hier bij Competetie->Formulieren. 

 
 
Informatie:  

• www.bedumblues.nl/ 
 

 
Aanmeldingsmogelijkheden: 

• Aanmeldingsformulier volledig ingevuld met pasfoto per post opsturen naar: 
o Ledenadministratie Basketbalvereniging Bedum Blues 

p/a Sief Molenberg 
Ransuil 12 
9781 RJ  Bedum 

• Aanmeldingsformulier volledig digitaal ingevuld met digitale pasfoto* mailen naar: 
o Ledenadministratie Basketbalvereniging Bedum Blues 

p/a Sief Molenberg 
Ledenadministratie@bedumblues.nl 

 
 
 
 

*Pasfoto: in hoge resolutie gescand (minimaal 600x800 pixels) 
 
 
 
 
 
 

 
Voor minima is het mogelijk om gebruik te maken van een vergoeding via het jeugdsportfonds. Informatie hierover kun je 
vinden op de website www.jeugdsportfonds.nl. Zie afdeling Bedum! 
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