
Inschrijfformulier 2022-2023 
 
Hierbij meld ik mij aan als lid van  
Basketballvereniging Rotterdam Zuid: 
 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Voornaam  ________________________________________   man         /   vrouw 
Voorvoegsel  ___________________________________________________________ 
Achternaam  ___________________________________________________________ 
Adres   ___________________________ Huisnummer : ____________________ 
Postcode  ___________________________________________________________ 
Woonplaats  ___________________________________________________________ 
Geboortedatum ___________________________________________________________ 
Geboorteplaats ___________________________________________________________ 
Telefoon nr.  ___________________________________________________________ 
Mobiel nr.  ___________________________________________________________ 
E-mailadres speler ___________________________________________________________ 
E-mailadres ouder (ivm factuur) ________________________________________________ 

Een recente pasfoto (bij voorkeur per mail) 
Soort lidmaatschap 
      Trainend lid, ik train en speel geen wedstrijden. 
      Spelend lid, ik train en speel wel wedstrijden. (Wil je een eigen tenue dan kan je deze 
bestellen 75,00 euro) Stuur een mail voor een afspraak om een shirt te passen naar 
penningmeester@rotterdamzuid.com 
      Bestuurslid, Algemeen lid, Trainer of Coach functie. 
 
Als je eerder lid geweest bent van een basketbal vereniging, vragen wij een schuldvrijverklaring 
en een identificatiekaart van de NBB bij inschrijving. 
Ben je in bezit van een Scheidsrechters diploma;       Nee,        Ja, nl: ________ 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00 en zal in rekening worden gebracht bij de eerstvolgende 
factuur. 
Door middel van ondertekening van dit formulier verklaar ik kennis te hebben genomen van en 
akkoord te gaan met de voorwaarden van basketballvereniging Rotterdam Zuid. 
 
Aldus getekend op: …..……/…………/…………… 
Handtekening:     Handtekening ouders / verzorger: 
 

…………………………………………  ………………………………………… 
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de Privacy Policy van RZ welke staat vermeld op 
de website www.rotterdamzuid.com 
Vragen of volledig ingevuld formulier versturen naar E-mail: info@rotterdamzuid.com KvK 40341021 



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlage inschrijfformulier 2022-2023 
 
Lidmaatschap 
Een lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende verenigingsjaar  
en wordt jaarlijks zonder wederopzegging stilzwijgend verlengd. Het basketbal 
seizoen loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging dient vóór 30 april plaats te vinden via 
onderstaande E-mailadres. 
 
Contributie 
De contributies voor het seizoen 2022/2023 zijn als volgt en leeftijdgebonden. 
 
Leden 
 

Betaling 
Ineens 

Alleen Trainende leden  € 195,00 
 
U-10 Geboren in 2013 en later € 265,00 
U-12 Geboren in 2011 en 2012 € 265,00 
U-14 Geboren in 2009 en 2010 € 275,00 
U-16 Geboren in 2007 en 2008 € 275,00 
U-18 Geboren in 2005 en 2006 € 295,00 
U-20 Geboren in 2003 en 2004 € 295,00 
U-22  Geboren in 2001 en 2002 € 295,00 
Heren Geboren in 2000 en eerder € 325,00 

 
!!! De facturen van de contributie wordt verstuurd vanuit ClubCollect !!! 
 
Het inschrijfgeld bedraagt € 15,00. (alleen voor nieuwe leden) 
De contributie wordt altijd voor een heel jaar vastgesteld. In deze contributie is begrepen de 
bijdrage van de vereniging aan de Nederlandse Basketball Bond (NBB). Indien men lopende 
het seizoen lid wordt, zal de contributie pro ratio worden berekend. Tussentijdse opzegging 
geeft geen recht op (gedeeltelijke) teruggaaf van contributie. 
 
Leden die steun nodig hebben met betrekking tot betalen van hun contributie kunnen terecht bij 
Jeugdsportfonds. Kinderen van 9 tot en met 17 jaar van ouders die maximaal 130% van het 
minimuminkomen (€1.500 per maand voor alleenstaande ouder) / (€1.700  per maand voor een 
echtpaar) per verdienen, komen in aanmerking voor het fonds. 
http://www.jeugdfondssportencultuur.nl 
 
Tenue 
Voor wedstrijddeelname is een tenue verplicht. Voor alle leden zelf een tenue aan te vragen. 
Dit kost € 75,00 aan te vragen via E-mailadres penningmeester@rotterdamzuid.com voor een 
afspraak om het shirt te passen 
 
 
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de Privacy Policy van RZ welke staat vermeld op 
de website www.rotterdamzuid.com 



Vragen of volledig ingevuld formulier versturen naar E-mail: info@rotterdamzuid.com KvK 40341021 

Voorwaarden : RZ 
 
Basketballvereniging Rotterdam Zuid is een vereniging die draait op ouders, leden 
en andere vrijwilligers die actief zijn als coach, trainer, in het bestuur en voor de 
administratie. Als lid heb je een aantal rechten en plichten: 
 

1. Niet volledige ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd. 
2. Elk wedstrijd spelend lid wordt geacht taken te verrichten: 

a. Tafelen of fluiten bij thuiswedstrijden van andere teams, taken worden ingedeeld door het 
wedstrijdsecretariaat. 

b. Bij teams U10 en U12 worden de ouders van de speler / speelster geacht de taken van het 
tafelen uit te voeren. 

3. Elk wedstrijd spelend lid van 15 jaar, die nog niet in het bezit is van een scheidsrechters 
BS2-diploma, wordt geacht deze scheidsrechters cursus te volgen. 

4. Als wedstrijd spelend lid ben je verplicht om in een wedstrijdtenue (shirt en broekje) van de 
vereniging te spelen. (Voor elk team is er een team tas aanwezig) deze worden door de ouders 
gewassen zowel bij een thuis als een uit wedstrijd. De eerst volgende training graag inleveren bij 
de trainer. Is de tas niet meer compleet dan draait het gehele team voor de kosten op.  
a. Wil je een eigen tenue stuur dan een mail naar penningmeester@rooterdamzuid.com Tenues 

kunnen bij de vereniging aangevraagd worden. (kosten € 75,00 euro) 
b. Ben je in bezit van je eigen tenue dan ben je niet meer verantwoordelijk voor de team tas. 
c. Goede schoenen en sokken die voldoende ondersteuning bieden bij de enkels en helpen zo 

blessures te voorkomen, dien je zelf aan te schaffen.  
d. Voldoe je in een wedstrijd niet aan de tenue eisen, dan ben je zelf verantwoordelijk voor de 

eventuele boetes. 
5. Voor uitwedstrijden worden de spelers geacht onderling vervoer te regelen, bij de teams van de 

jongere leden dient dit door de ouder te worden gedaan. 
6. Het lidmaatschap loopt van 1 september t/m 30 juni en wordt stilzwijgend verlengd 

(verenigingsrecht art. 36) 
7. Opzegging van het lidmaatschap dient een maand van te voren, dus vóór 30 april en uitsluitend 

schriftelijk aan de ledenadministratie te gebeuren. 
8. Elk lid, trainer of coach van Basketball Vereniging Rotterdam Zuid dient zich te houden aan 

onderstaande gedragscodes: 
a. Wat hoort: sportief gedrag, beslissingen van de scheidrechter accepteren, dragen van 

correcte kleding, spelerskaart bij elke wedstrijd bij je te hebben, hand opsteken bij een 
persoonlijke fout, hand geven aan de tegenstander voor en na de wedstrijd, scheidrechter en 
juryleden bedanken na elke wedstrijd. 
Correct gedragen tegen over elkaar en ook voor en na de wedstrijd correct gedragen. 

b. Wat hoort niet: dragen van sieraden en petten, schelden (ook niet naar teamgenoten), 
discriminerende opmerkingen maken, obscene gebaren maken e.d. 

c. Drankmisbruik en/of drugs gebruik zijn verboden 
Wanneer een lid zich niet gedraagt volgens de gedragscodes, kan het bestuur besluiten dit lid te 
royeren. 
 

Basketballvereniging Rotterdam Zuid is altijd op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten 
voor de vereniging. Vindt u het leuk om te helpen of een leuke activiteit te organiseren, meld u 
zich dan via onderstaand E-mailadres 

 
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de Privacy Policy van RZ 
welke staat vermeld op de website www.rotterdamzuid.com 



Vragen of volledig ingevuld formulier versturen naar E-mail: info@rotterdamzuid.com KvK 40341021 


