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Naam (coach/trainer): ...................................... 1)   Team-advies: .............. 1) 

Relatiecode: .................................................... 2) 

Datum ontvangst: ........................................... 2) 

Datum ingeschreven: ....................................... 2) 

Schuldvrijverklaring: ........................................ 2) 

Pasje aangevraagd: .........................................  2)     2) In te vullen door de ledenadministratie 

Inschrijfformulier OSM Basketball

Persoonlijke gegevens (nieuw lid)  
Achternaam: _________________________________________________ Geslacht: m / v 

Voornaam: ________________________________________________ Voorletters: ___________ 

Geboorteplaats: _________________________________________Geboortedatum:  __ /__ /____ 
Adres: _________________________________________________________________________ 

Postcode: __________________Woonplaats: __________________________________________ 

 Mobiel ouder: ___________________________ 

Emailadres lid: __________________________________________________________________ 
Emailadres ouder: _______________________________________________________________  

Pasfoto:  OSM-Basketball registreert haar leden in de database van NBB Rayon West met foto. 
Deze pasfoto dient u digitaal in te sturen naar LA@osmbasketball.nl.  
Zonder pasfoto kan OSM-Basketball ook geen wedstrijdpas aanvragen. 

Basketball gegevens  
Bij welk team wil je (of denk je te gaan) trainen? : ______________________________________ 
Wanneer was je eerste training bij OSM-basketball? : ____________________________________ 

Wil je ook competitiewedstrijden spelen? :  
Ik ga akkoord met de gedragsregels van OSM-Basketball (zie internet):   
Ik ga akkoord met de regels van het huishoudelijk reglement (zie internet): 
Ik heb de laatste 5 jaar al eerder bij een basketballvereniging gespeeld? :  
Zo ja: - welke? : ___________________________________________________ 
 - hoe lang is dit geleden? : ____  jaar ___  maanden  

- op welk niveau heb je gespeeld? : ____________________________________ 

Indien je de afgelopen vijf jaar lid bent geweest van een andere basketballvereniging dan zal je een 
schuldvrijverklaring van die vereniging moeten inleveren samen met dit inschrijfformulier!!!  

Opmerkingen  
x  Zoals iedere sportvereniging bestaat ook OSM Basketball dankzij de gratie van haar vrijwilligers, 

leden en ouders van jeugdleden, zij dragen ieder een steentje bij door een deel van hun tijd te 
besteden aan OSM Basketball. Vervoer naar uit-wedstrijden, fluiten, tafelen, trainen, coachen, 
stukjes schrijven voor regionale kranten en/of de eigen nieuwsbrief, sponsoren benaderen, 
organiseren toernooi, materiaal onderhoud, etcetera. Er wordt nadrukkelijk van ieder lid verwacht 
dat hij of zij gedurende het seizoen een taak op zich neemt, immers VELE HANDEN MAKEN LICHT 
WERK!!!  
OSM Basketball tracht daarbij rekening te houden met jouw voorkeuren.  
Waar gaat jouw voorkeur naar uit? : ______________________________________________ 

x  Heb je een scheidsrechtersdiploma- of trainersdiploma? : 
Zo ja, welke? : ________ (KOPIE VAN DIPLOMA(‘S) S.V.P. TOEVOEGEN AAN DIT FORMULIER 

x  Leden vanaf 14 jaar zijn verplicht een scheidsrechterscursus te volgen. 

x Leden ouder dan 13 dienen binnen 6 maanden hun hun spelregelbewijs te behalen. 

 Mobiel lid: _____________________________ 
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Clubtenue 
Bij deelname aan de competitiewedstrijden en toernooien is het dragen van het officiële tenue 
verplicht. Kijk voor meer informatie over deze wedstrijdkleding op www.osmbasketball.nl  

Gezondheid:  
Basketball is een intensieve sport en vergt nogal wat van je lichaam. Mocht je twijfelen aan je 
gezondheid, onderga dan een sportkeuring voordat je inschrijft. Vraag jouw huisarts ernaar of ga naar 
een Sport Medisch Centrum.  
Contributie 
Betaling geschiedt via automatische incasso, stuur het ingevulde machtigings-formulier mee met het 
inschrijvingsformulier. Je stemt daarmee in om de contributie in 4 termijnen af te schrijven.  
Als je na 1 december lid wordt kun je alleen in één termijn betalen.  

Ondertekening 
Ondergetekende (aspirant-lid of haar/zijn wettelijke vertegenwoordig(st)er bij minderjarigheid) meldt 
zich aan als lid van OSM-basketball en verklaart alle gegevens naar waarheid te hebben ingevuld en de 
verplichtingen op zich te nemen die aan het lidmaatschap zijn verbonden.  

Plaats : _______________________________________________________________________ 
Datum : _______________________________________________________________________ 

Handtekening : _________________________________________________________________ 
Bij minderjarigheid, handtekening van één van de ouders/verzorgers. 

Het lidmaatschap is tot het einde van het seizoen. Het lidmaatschap wordt per 1 juli stilzwijgend 
verlengd, tenzij je bij het ledensecretariaat vóór 21 april schriftelijk opzegt. Bij te laat opzeggen ben je 
tot 1 september 35% van de contributie van het nieuwe seizoen verschuldigd, daarna ben je de 
volledige seizoenscontributie verschuldigd.   

LET OP: 

Het ledensecretariaat schrijft je pas in als EN het ondertekende inschrijfformulier EN de digitale pasfoto 
EN de eventuele schuldvrijverklaring zijn ingeleverd. Wedstrijdspelers krijgen bericht van de 
Wedstrijdsecretaris, vanaf welke datum zij speelgerechtigd zijn.  

De digitale pasfoto mail je naar: LA@OSMbasketball.nl 

Dit formulier en overige bijlagen, compleet ingevuld en ondertekend, opsturen naar/bezorgen bij: 

Leden-Administratie OSM Basketball 
Zwanenkamp 892 

3607 PW  Maarssen 

Checklist 

1) pasfoto mailen! □ ja
2) machtigingsformulier, bijvoegen! □ ja
3) kopie U-pas, bijgevoegd? □ ja  □ n.v.t.
4) kopie scheidsrechterlicentie(-s) bijgevoegd □ ja  □ n.v.t.
5) schuldvrijverklaring, bijgevoegd? □ ja  □ n.v.t.

Volg ons ook virtueel: www.osmbasketball.nl / Facebook/OSM-basketbal / @OSM_Basketball  
Voor onze mediauitingen maken we gebruik van film- en fotomateriaal over wedstrijden en/of 
trainingen zonder voorafgaande instemming. Indien je absoluut niet instemt met het gebruik  
van beeldmateriaal met jou of jouw kind dan verzoeken wij dit uitdrukkelijk schriftelijk te  
melden zonder deze melding veronderstellen wij jouw instemming te hebben.  
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Machtiging Doorlopende SEPA incasso, Algemeen 

Naam incassant :  OSM Basketball 

Adres incassant :  Van Lingelaan 73 

Postcode/woonplaats Incassant :  3602 PB  Maarssen 

Incassant-id :  NL05 ZZZ 4047 6388 0000 

Kenmerk machtiging :  _  _  _  _  _ _ _ (=Relatiecode NBB) 

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan: 
 OSM Basketball om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om een bedrag van

uw rekening af te schrijven en 
 jouw bank om doorlopend een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht

van OSM Basketball.   
Als je het niet eens bent met deze afschrijving dan kan je deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.   

Naam en voorletters : Dhr./Mevr.*______________________________________ 

Voor- en achternaam Lid    :  _______________________________________________ 

Adres :  _______________________________________________ 

Postcode/woonplaats :  _______________________________________________ 

IBAN (rekeningnummer) :   NL  _  _    _  _  _  _  0 _  _  _     _  _  _  _    _  _ 

Plaats en datum     Handtekening 

______________________________________  ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Onder deze machtiging vallen uitsluitend de in de ALV vastgestelde bedragen voor: 
 éénmalige inschrijfkosten;
 jaarlijkse contributie;
 eventuele administratiekosten t.g.v. gestorneerde incasso(-s).
Voor eventuele andere kosten krijg je een separaat machtigingsformulier te ondertekenen. 

Incasso van de contributie geschiedt in 4 termijnen van 25%. Indien een incasso niet kan worden 
geïnd dan word je gefactureerd voor alle openstaande bedragen verhoogt met de vastgestelde 
administratiekosten. Deze factuur dient volledig en binnen 21 dagen te worden voldaan.   
De geldende tarieven vind je terug op www.osmbasketball.nl onder "Lid worden / Contributie".  
Bij iedere incasso wordt het spelersnummer (=kenmerk machtiging) en de aard van het bedrag 
vermeld. Op de site wordt minimaal 14 dagen van tevoren gemeld wat de incassodatum wordt van de 
betreffende termijn.  

Het lidmaatschap van Basketballvereniging OSM wordt per 1 juli van ieder jaar stilzwijgend 
verlengd. Opzeggingen dienen vóór 21 april schriftelijk te worden gedaan. Dit kan per e-mail 
of per brief. Bij opzegging tussen 20 april en 1 september bent u 35% van de contributie 
verschuldigd. Bij opzegging gedurende het seizoen blijft u de hele contributie verschuldigd.  

U-Pas-nummer (geldig kopie toevoegen):_______________________________________ 

Nog vragen over de contributie? Neem contact op met onze penningmeester . 




