AANMELDINGSFORMULIER
Graag in blokletters voor de duidelijkheid
VOORNAAM / ACHTERNAAM

:

ADRES

:

POSTCODE EN WOONPLAATS

:

TELEFOON

:

TELEFOON MOBIEL

:

EMAIL-ADRES

:

GEBOORTEDATUM / GESLACHT

:

Was je reeds lid van een basketbal
vereniging? * Zo ja, welke?
Vertrok je daar schulden vrij?

: Nee / Ja, namelijk bij :

Wil je wedstrijden spelen?

Man / Vrouw

: Geen schuld / Wel schuld
: Nee / Ja ( Ja, dan (pas-)foto mailen naar info@millwings.nl of evt
tegelijk met aanmeldingsformulier inleveren)

Ben je scheidsrechter, welk niveau? :
Bij welk team ga je spelen?

:

Zijn er nog zaken die van invloed kunnen zijn op het beoefenen van de
basketbalsport, te denken valt hierbij o.a. aan ziekte, medicijn gebruik,
astma, etc. Zo ja, dan graag vermelden of aan de trainer mee delen.
* Als je lid bent/was van een basketbalvereniging, dan moet je zelf de overschrijving regelen en een
schuldvrijverklaring overleggen aan de secretaris van Millwings. Het overschrijvingsformulier kun je vinden op de
website van rayon Noord
http://www.bbrayonnoord.nl/formulieren
Een medische keuring is niet noodzakelijk. Je bent zelf verantwoordelijk voor beoordeling van de geschiktheid om
deze sport te beoefenen.
Door lid te worden van BV Millwings geef je aan dat als je ouder bent/wordt dan 12 jaar en wedstrijden speelt, je
bereid bent zaalfuncties te vervullen bij thuiswedstrijden. Ook geef je aan, dat als je ouder bent/wordt dan 15 jaar,
je bereid bent een basiscursus (F) voor scheidsrechter te volgen. Dit om je spelregelkennis te vergroten en om in
de toekomst binnen de vereniging een scheidsrechtersfunctie te kunnen vervullen.
Als ondergetekende ben je akkoord met de rechten en plichten die je hebt op grond van de statuten en het
huishoudelijk reglement. Deze zijn te vinden op onze website ( http://www.millwings.nl ) en eventueel op te
vragen bij de secretaris ( mail: info@millwings.nl ).
Het officiële communicatiemiddel van de BV Millwings is de verenigingswebsite : http://www.millwings.nl
Dit aanmeldingsformulier volledig ingevuld en ondertekend inleveren bij de trainer of de secretaris.
Plaats, datum :
Handtekening :
(Indien jonger dan 18 jaar
handtekening ouder/voogd/verzorger)
Aanmeldingsformulier basketbalvereniging Millwings

Winschoten
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