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Inschrijfformulier 
Ingevuld en ondertekend opsturen naar: 
Ledenadministratie: 
A.J. van der Sloot 
Prof. Zeemanstraat 4 
1782 NK  Den Helder 
Tel: 06-55860088 
E-mail: antonvandersloot@gmail.com 

 
                                                            

• één pasfoto bijvoegen, naam + geboortedatum op achterzijde van de foto zetten. 

• Let op, indien minderjarig ondertekenen door één van beide ouders of verzorgers. 

Voornaam:  Mobiel:  

Voornmletters:  Straat + huisnr:  

Achternaam:  Postcode:  

Geb. datum:  Woonplaats:  

Telefoon:  Nationaliteit:  

E-mail:  

 
In te vullen door de ledenadministratie Sportlinkrelatienr :    

• Aanvrager gaat akkoord met de financiële consequenties en het vervullen van neven-activiteiten. 

• Voor de contributiebedragen en de nevenactiviteiten, zie onze site : www.denhelderbasketball.nl  

• Het contributiejaar van onze vereniging loopt van september tot en met augustus. 

• De contributie wordt per maand vooraf geïnd. 

• Opzeggen moet schriftelijk via het uitschrijfformulier vóór 15 juni van het lopende contributiejaar. 

• Voor het uitschrijfformulier, zie onze site www.denhelderbasketball.nl 

• Na 15 juni wordt het lidmaatschap stilzwijgend voor 1 jaar verlengd. 

• Indien u een trainingstenue en een basketball te leen hebt gekregen van de vereniging, dienen 
deze na opzegging van het lidmaatschap ingeleverd te worden 

  Indien minderjarig  

Nieuw Lid:  Ouder/verzorger:  

Handtekening:  Handtekening:  

Datum:     Datum:     

Wanneer u de afgelopen 5 jaar lid bent geweest van een andere basketbal vereniging, een schuldvrij verklaring 
van de ledenadministratie van uw vorige vereniging bijvoegen.  

MACHTIGING BANK INCASSO  

INVULLEN IN BLOKLETTERS   

Ondergetekende:                                                                                                                 

Adres:                                                                                                           

Postcode – Woonplaats:                                                                                                            

 

                IBANrekeningnr:     ………………………………………………………………………………………… 
 

           BIC nr van de bank:     …………………………………………………………………………………………                                                                                                          
 

 

verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan het bestuur van Dames Basketbal Vereniging Den Helder, om 
per maand van zijn/haar bovengenoemde IBANrekening bedragen af te schrijven betreffende contributie. 
Dit zal plaats vinden aan het begin van elke maand. 
Datum: Handtekening: 
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Toestemmingsformulier gebruik beeldmateriaal van basketbalactiviteiten 
 
Hierbij verklaart ondergetekende : ………………………………………………………. 

 

dat het door Dames Basketball Vereniging Den Helder gemaakt beeldmateriaal van jou als speelster, 

of van uw dochter, gebruikt mag worden als lesmateriaal of ter promotie. 

 

 

         Datum :………………………………… 

 

    Naam speelster:…………………………………. 

 

   Handtekening speelster:…………………………………. 

   

Handtekening ouder c.q. verzorger/verzorgster:………………………………… 
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