
 
 LIDMAATSCHAP  

 

Als je wilt gaan basketballen, dan mag je 5 keer gratis meetrainen met het team.  

Hierna moet je beslissen of je lid wilt worden. Om lid te worden moet je het volledige 

aanmeldingsformulier invullen en dat formulier en een pasfoto inleveren bij de trainer of 

ledenadministratie. (de foto is voor de aan te maken spelerskaart, die nodig is om 

competitiewedstrijden te spelen).  

Het lidmaatschap wordt aangegaan tot einde van het lopende boekjaar (juli-juli) en loopt 

stilzwijgend door.  

 
DE CONTRIBUTIE INNING  

 

De contributie wordt achteraf geïnd in twee halfjaarlijkse termijnen.  

Dit wordt gedaan per automatische incasso (verplicht).  

* Begin Oktober : Verenigingscontributie + NBB Bondscontributie  

* Begin Maart : Verenigingscontributie 

 
De NBB contributie wordt jaarlijks per leeftijdscategorie door de NBB vastgesteld en in zijn 

geheel doorberekend aan zijn spelende leden en recreanten. 

 

De inschaling vindt plaats op basis van geboortejaar en is dus niet afhankelijk van het team 

waarin gespeeld wordt.  

Voor een herinneringsnota wordt € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Deze 

dient binnen 14 dagen te zijn voldaan. 

 

 
 

 
 ADRESWIJZIGINGEN EN OPZEGGINGEN  

 

Adreswijzigingen en opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden verwerkt en dienen 

worden doorgegeven aan de trainer en ledenadministratie.  

De adreswijziging dient binnen 14 dagen na verhuizing te zijn doorgegeven.  

Opzeggen dient te geschieden vóór 1 juni. Indien je afmelding na 30 mei is ingediend, heeft 

dit gevolgen. Je bent dan contributie verschuldigd voor een heel aankomend seizoen.  

De reden hiervan is, is dat de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al in het voorjaar 

beginnen en de vereniging moet zich bij opgave van teams baseren op het ledenaantal in 

juni. Daarnaast ontkomen wij ook niet aan de kosten die de NBB aan ons in rekening 

brengt. Deze zijn gebaseerd op het aantal leden op 30 juni.  



Je lidmaatschap loopt dan door tot 1 juli van het lopende boekjaar (Juli/Juli).  

Bij tussentijds opzeggen is er dus contributie verschuldigd voor het hele lopende seizoen! 


