Let op: ondertekenen op pagina 2
Blue Stars Basketbal inschrijfformulier

Achternaam
Meisjesnaam*
Voornamen
Adres
Postcode
Woonplaats
Geb. datum
Nationaliteit**

☐
☐
☐
☐

Geslacht**
Tel. Nr.
Tel. Mobiel
E-mail adres(sen)***
Soort lidmaatschap**
Team waarin je wilt spelen?
Scheidsrechtersdiploma?

☐
☐
☐☐☐☐

* 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
Aanmelden als lid geldt voor het gehele seizoen, dat loopt van 1 augustus t/m 31 juli daaropvolgend,
tenzij anders afgestemd met de clubleiding. Het lidmaatschap gaat automatisch over naar het volgende
seizoen.
Dit inschrijfformulier graag ondertekend opsturen naar de ledenadministratie, tezamen met een kopie
van uw (geldige) identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of identiteitskaart): ledenbluestars@gmail.com.
Als u ook wedstrijden gaat spelen dan dient u een pasfoto mee te leveren, dat kan uitsluitend digitaal.
Op de pasfoto dient uw gezicht duidelijk in beeld te zijn, de grootte van de foto maakt niet uit, deze
wordt aangepast.
Na de inschrijving bent u verplicht tot het betalen van de contributie tot het einde van het lopende
seizoen. De contributie voor het seizoen 2017/2018 is als volgt vastgesteld:
Competitie
spelend
280,-

Trainende
leden
200,-

D1/D2

280,-

200,-

U12 tm U22

225,-

180,-

*

140, -

H1/H2/H3

U10

* U10 speelt geen wedstrijden

De contributie dient in zijn geheel uiterlijk 1 oktober 2017 te zijn overgemaakt op:
rekeningnummer 46.14.13.701 t.n.v. Blue Stars te Amsterdam
IBAN: NL35ABNA0461413701 BIC: ABNANL2A46.14.13.701
Graag het seizoen (2017-2018) vermelden en de naam van de speler voor wie de contributie wordt
gestort, alsook het team waarvoor de speler uitkomt.
(bijvoorbeeld: "contributie K. Bryant, H1 seizoen 2017-2018").
Uitzonderingen hierop zijn slechts mogelijk in overleg met en na toestemming van de penningmeester.
Opzeggen kan uitsluitend door het sturen van een e-mail naar ledenbluestars@gmail.com. Blue Stars
stuurt dan een bevestiging van de e-mail. Dit is je bewijs van de opzegging. Let op: opzeggen via je
trainer of alleen bij teamgenoten is dus niet voldoende.
Nieuw lid en later in het seizoen lid worden? Kijk voor het aangepaste contributietarief op onze
website: www.bluestarsbasketbal.nl – > lid worden – > contributie
Bij de aangepaste contributie geldt:
– De eerste (proef)training is de datum van ingang van het lidmaatschap en dus van de contributie;
– De korting wordt slechts eenmalig toegekend en geldt uitsluitend voor nieuwe leden;
– Geldt alleen voor later aanvangen in het seizoen, als je je eerder afmeldt dan krijg je geen geld
retour.
Alle leden spelen hun wedstrijden in het vaste blauw witte tenue. Dit dient elk lid apart van het
lidmaatschap te bestellen bij de penningmeester. Het tenue kost € 60,- en dient van te voren
overgemaakt te zijn op de rekening van Blue Stars. Wanneer de betaling is gedaan zal het tenue, mits
op voorraad, direct uitgeleverd worden. Mocht het niet op voorraad zijn, dan zal Blue Stars een nieuw
tenue bestellen bij de leverancier.
Door de bond opgelegde persoonlijke boetes voor bijvoorbeeld een diskwalificerende fout en overige
boetes zoals ‘spelerskaart niet aanwezig’, ‘spelen in onjuist tenue’ etc. worden aan het betreffende lid
doorbelast.
Indien u lid was van een andere basketbalvereniging, dan dient u een schuldvrijverklaring van uw
oude vereniging bij te sluiten. Een schuldvrijverklaring dient overlegd te worden door leden die tot voor
5 jaar lid zijn geweest van een andere vereniging.
Ik verklaar hierbij tevens, als lid van de vereniging, taken met betrekking tot de organisatie van
wedstrijden op mij te nemen, bijvoorbeeld fluiten of jureren. Dit alleen als ik competitie ga spelen. Bij
het niet nakomen van afspraken omtrent het takenschema volgen financiële sancties.
Ik ga akkoord met het huishoudelijk reglement en de statuten van de vereniging.
Bij minderjarige personen (<18 jaar) dient dit formulier ondertekend te worden door de
ouder/voogd/verzorger en dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs (rijbewijs, paspoort of
identiteitskaart) van degene die ondertekent toe te voegen. Vanaf 18 jaar kunt u zelf tekenen en een
kopie van een ID toevoegen.
Datum:
Handtekening:

(bij minderjarigheid handtekening ouder/voogd/verzorger)

- UITSLUITEND DE EERSTE 2 PAGINA’S DIENEN TE WORDEN OPGESTUURD -

Informatie voor nieuwe leden
Over Blue Stars
Blue Stars Basketbal is opgericht in 1947. Vanaf de jaren ‘50 staat Blue Stars in de top van de dames
eredivisie. Met 20 kampioenschappen is Blue Stars de club met de meeste eredivisietitels ooit in de
geschiedenis van het Nederlandse vrouwenbasketbal. In de jaren '70 vormden de Blue Stars dames de
basis van het Nederlands team en ook de Heren hebben diverse landstitels en nationale bekers veroverd.
Gesponsord door Fiat heette Blue Stars tijdelijk de "Fiat Stars".
Aanmelden als nieuw lid
Aanmelding voor het lidmaatschap moet schriftelijk gebeuren door middel van het inleveren van het
inschrijfformulier. Pasfoto’s kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd. Het formaat van de foto
maakt niet uit, de ledenadministratie past de grootte aan. Uw gezicht moet duidelijk zichtbaar zijn op de
foto. Ook het inschrijfformulier kan per mail worden opgestuurd, mits gescand. Dit in verband met de
verplichte ondertekening. Zonder handtekening wordt het formulier niet door de administratie
geaccepteerd.
Ook het inleveren van een identificatiebewijs is verplicht. Ook dit kan via e-mail. Het e-mail adres van
de ledenadministratie is: ledenbluestars@gmail.com. Als u tot voor 5 jaar 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.bluestarsbasketbal.nl.
Afmelden lidmaatschap
Het lidmaatschap loopt tot aan het einde van het verenigingsjaar, dat loopt van 1 augustus tot en met
31 juli daaropvolgend. Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk aan het eind van het
verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders beslist.
Afmelden van het lidmaatschap kan uiterlijk tot 30 april van het lopende seizoen. Leden die niet voor
30 april bij het secretariaat hebben opgezegd, zijn automatisch voor het gehele
volgende verenigingsjaar als lid ingeschreven. Zeg je dus ná deze datum op dan wordt de volledige
contributie doorberekend.
Opzeggen kan uitsluitend door het sturen van een e-mail naar ledenbluestars@gmail.com Blue Stars
stuurt dan een bevestiging van de e-mail. Dit is je bewijs van de opzegging. Let op: opzeggen via je
trainer of alleen bij teamgenoten is dus niet voldoende.

Wedstrijden
De thuiswedstrijden worden meestal in het weekend gespeeld in Sporthal Diemen of in het IJburgcollege
in Amsterdam, soms ook in Sportcentrum W.F. Duran. 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
bluestarsbasketbal@gmail.com.
Contributie
De contributie voor het seizoen 2017/2018 is als volgt vastgesteld:

Competitie
spelend
280,-

Trainende
leden
200,-

D1/D2

280,-

200,-

U12 tm U22

225,-

180,-

*

140,-

H1/H2/H3

U10

* U10 speelt geen wedstrijden.

De contributie dient in zijn geheel uiterlijk 1 oktober 2017 te zijn overgemaakt op:
rekeningnummer 46.14.13.701 t.n.v. Blue Stars te Amsterdam
IBAN: NL35ABNA0461413701 BIC: ABNANL2A46.14.13.701
Graag het seizoen (2017-2018) vermelden en de naam van de speler voor wie de contributie wordt
gestort, alsook het team waarvoor de speler uitkomt.
(bijvoorbeeld: "contributie K. Bryant, H1 seizoen 2017-2018").
Uitzonderingen hierop zijn slechts mogelijk in overleg met en na toestemming van de penningmeester.
Nieuw lid en later in het seizoen lid worden? Kijk voor het aangepaste contributietarief op onze
website: www.bluestarsbasketbal.nl – > lid worden – > contributie
Bij de aangepaste contributie geldt:
– De eerste (proef)training is de datum van ingang van het lidmaatschap en dus van de contributie;
– De korting wordt slechts eenmalig toegekend en geldt uitsluitend voor nieuwe leden;
– Geldt alleen voor later aanvangen in het seizoen, als je je eerder afmeldt dan krijg je geen geld
retour.

Statuten/Huishoudelijk Reglement
De
statuten
en
het huishoudelijk
www.bluestarsbasketbal.nl.

reglement

zijn

te

downloaden

via

de

website:

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 Blue Stars op moet. Dat wil
zeggen dat je invloed hebt op de gang van zaken binnen Blue Stars. Zo kan er een nieuw bestuur worden
gekozen en worden er voorstellen goedgekeurd of afgekeurd.
Elk lid heeft echter ook plichten.
Het streven van Blue Stars is dat elk 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.

Wedstrijdkleding
Het officiële wedstrijdtenue van Blue Stars is blauw met wit. Tenues kunnen in overleg met de vereniging
worden aangeschaft. Aanschaf van wedstrijdkleding is niet in de contributie opgenomen.

