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Seizoen 2017/2018 

 
 

Hartelijk welkom bij onze vereniging. We vinden het leuk dat je lid wordt van een van onze 
afdelingen. Er bestaat bij ons de mogelijkheid 2x gratis mee te trainen alvorens het 
aanmeldingsformulier ingeleverd dient te worden bij de trainer/trainster of bij de 
ledenadministratie. Voordat je dit doet is het van belang op de hoogte te zijn van een aantal 
binnen de vereniging geldende regels en afspraken. 
 
Christofoor is een omni vereniging met een algemeen-hoofdbestuur bestaande uit 7 personen. 
Binnen onze vereniging kun je diverse sporten beoefenen zoals: volleybal, 
aerobics/bodyshape en basketbal. Voor deze verschillende sporten zijn bij ons vaste 
contactpersonen aangewezen, die beschikbaar zijn voor informatie (zie pagina 2). 
 
Ons verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 1 juli. Na het verwerken van de inschrijving 
ontvangt u voor het hele seizoen een faktuur, die binnen 30 dagen na factuurdatum betaald 
moet worden. Opzeggingen voor competitie spelers dienen alleen schriftelijk te geschieden 
bij de ledenadministratie en dienen voor 1 mei binnen te zijn. Bij overschrijding van deze 
opzegdatum blijft een lid kontributieplichtig tot de volgende opzegdatum. Bij afmeldingen 
tussen 1 mei en 1 augustus  wordt � 50,-  in rekening gebracht. 
 
Voor recreatieve spelers dient opgezegd te worden voor 1 augustus. 
 

*** Kontributies voor het seizoen 2017/2018 *** 
 
Inschrijfgeld    �   12,00 
 
Basketbal 
   Recreatief  Recreatief 
   1 uur p/w  2 uur p/w  Competitie* 
Jeugd U8 -U12-BSC �  114,00   �  164,00  �    226,00   
JeugdU14-U20 �  129,00               -   �    261,00    
Senioren  �  154,00      �  204,00    �    296,00   
 
* Inclusief 2 keer trainen p/week, bondsbijdrage en zaalhuur voor thuiswedstrijden. 
 
Alle correspondentie, alsmede adreswijzigingen e.d. gaarne richten aan de 
ledenadministratie: 
mevr. Gitta van Houwelingen, Westerflierpad 18, 1165 NR Halfweg. Tel.: 020 – 4976442 
Email ledenadministratie: gibrahouweel@hotmail.com  of  ��������	
�������
�� 
 
Mochten er nog vragen zijn, bel ons dan. Wij hopen dat je een leuke tijd bij onze vereniging 
zult hebben en wensen je veel succes met je sportieve prestatie. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
Het bestuur                                                                  
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Sportvereniging Christofoor contactpersonen: 
 
Afdeling     Naam    Bestuursfunctie 
 
      Vacant    Voorzitter 
  
 
      Pieter Meijer    Penningmeester 
      Tel: 06-37619166 
      E-mailadres: pieter@meijermail.nl  
 
 
      Annelies Klokman  Secretaris  

Tel: 020-4973533 
      E-mailadres: a.klokman@versatel.nl  
 
 
AEROBICS/BODYSHAPE   Kim Uitermark  Contact persoon 
      Tel: ����������� 
        
 
Volleybal  Eva Verlinden   Bestuurslid 

Tel: 06-14133181 
E-mailadres: evaverlinden@hotmail.com 

 
 
BASKETBAL     Frank Gerritse   Bestuurslid 
      Tel: 06-53171094 

E-mailadres: f.gerritse@quicknet.nl 
 
 

LEDENADMINISTRATIE   Gitta van Houwelingen         Bestuurslid 
      Tel.: 020-4976442 

E-mailadres: ���
�	������	�����������
�����������	
�������
�� 

 
 

Bij bovenstaande personen kunt u terecht voor informatie en vragen. 
 
 
 

****** Website: www.svchristofoor.nl  ****** 
 

 
 
 

Website:   www.svchristofoor.nl 
 
Facebook: SV Christofoor 
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Aanmeldingsformulier  sportvereniging  CHRISTOFOOR 
seizoen 2017-2018 
 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van de sportvereniging Christofoor. Hij/zij verklaart 
akkoord te gaan met de binnen de vereniging geldende regels, zoals die beschreven zijn in dit 
formulier en het huishoudelijk reglement. 
Gaarne deze bladzijde duidelijk en volledig ingevuld inleveren bij de trainer/trainster of bij de 
ledenadministratie: Mevr. Gitta van Houwelingen, Westerflierpad 18, 1165 NR Halfweg.           
  
Voornaam:        _______________________________  
 
Achternaam:   _______________________________ 
 
Straat en huisnr:  _______________________________ 
 
Postcode en woonplaats: _______________________________ 
 
Geboortedatum:  _______________________________ 
 
Thuis te bereiken onder tel.nr: _______________________________ Mobiel lid: _______________ 
                     Mobiel ouder: ____________ 
Emailadres nieuw lid  _______________________________ 
 
Emailadres ouders/verzorgers ¹) _______________________________ 
 
¹) Wij communiceren over de contributie en andere zaken via e-mail. Het is dus van belang dat u als ouder/ 
verzorger uw emailadres vermeldt. 
 
Geslacht:       man        
   vrouw  
     
Afdeling:       Basketbal   -  wil kompetitie spelen:     Ja / Nee  ²) 

             -  wil 2u per week trainen:  Ja / Nee 
 
²) kompetitie spelende leden dienen, het liefst digitaal,  een recente pasfoto in te leveren naar: 
wedstrijdcommissiechristofoor@gmail.com 
. 
Trainingsdag/uur:  _______________________________ 
 
Trainingsdag/uur:  _______________________________ 
 
Ik ben in contact gekomen met de sportvereniging via � internet � vrienden � krant � school 
� anders nl…………………………………………………………………………….. 
 
Datum:  ......................... 
 
Handtekening:  .......................………………… 
( Bij minderjarige leden handtekening ouders/verzorgers.) 
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Een kompetitie spelend lid dient direct separaat een recente pasfoto te sturen (formaat  
digitaal 2x3 cm) naar: wedstrijdcommissiechristofoor@gmail.com   
 
Het kompetitie spelend lidmaatschap houdt ook in dat men bereid moet zijn om af en toe bij 
andere wedstrijden te schrijven of te fluiten, nadat men hiervoor geschikt wordt geacht. Vanaf 
de leeftijd van 14 jaar is het volgen van een spelregelcursus en een wedstrijdtafel cursus 
verplicht. Deze cursussen wordt elk seizoen georganiseerd binnen de vereniging. 
 
Indien uw kind lichamelijke klachten heeft, wilt u dit dan hieronder vermelden zodat wij, 
indien nodig, daar tijdens trainingen en/of wedstrijden rekening mee kunnen houden. 
 
Lichamelijke klachten: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Tevens wil ik (kind en/of ouder) me graag inzetten voor de volgende activiteit(en) binnen de 
vereniging: 
    

Kadertaak, zoals bestuur/commissie lid  
   Wedstrijd secretaris 
   Technische commissie 
   Activiteiten commissie 
       Scheidsrechter 
   Wedstrijdtafel 
   Zaaldienst     
   Toernooien/vriendschappelijke wedstrijden organiseren 
   Commercie en Sponsering 
   Grote Clubactie opzetten   
   Leider/coach of Assistent van een team 
       Trainer/Assistent trainer 
   Webmaster, onderhouden van de club website 
    Anders nl: ……………………………………. 
 
 
 
Datum:  ......................... 
 
Handtekening:  .......................………………… 
 
( Bij minderjarige leden handtekening ouders/verzorgers.) 
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Voorwaarden lidmaatschap  

1. Aanmelding geschiedt d.m.v. het invullen en opsturen c.q. afgeven van het inschrijfformulier. Op dit 
formulier dienen alle gevraagde gegevens volledig te worden ingevuld.  

2. Indien 5 seizoenen voorafgaand aan deze inschrijving elders een lidmaatschap bij een andere 
basketbalvereniging heeft bestaan dient, voor eigen rekening bij de NBB, een schuldvrijverklaring te 
worden aangevraagd. 

3. Voor leden die competitie gaan spelen dient met het inschrijfformulier met één recente pasfoto     
(formaat 2 x 3 cm) te worden ingeleverd. 

4. De jaarlijkse contributiebedragen staan vermeld op onze website.  
5. Voor nieuwe leden die zich gedurende het seizoen aanmelden wordt de contributie aangepast aan de 

resterende seizoenperiode. 
6. Betaling van de contributie vindt plaats door middel factuur. Op de factuur staan contributiebedrag, 

omschrijving  en de bankrekeningnummer waarop het factuurbedrag moet worden overgemaakt. 
7. Opzegging van het competitie lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de 

ledenadministratie voor 1 mei. Hiermee wordt tevens de eventuele machtiging tot incasso ingetrokken. 
8. Afmeldingen dienen uiterlijk op 1 mei bij de ledenadministratie binnen te zijn. Bij afmeldingen tussen 1 

mei en 1 augustus wordt aan leden � 50,- in rekening gebracht. Indien na 1 augustus wordt opgezegd is 
het volledige contributiebedrag voor het nieuwe seizoen verschuldigd. Opzeggingen na 1 augustus leiden 
derhalve niet tot restitutie van de reeds geïnde contributie. 

9. Voor recreatieve spelers en de basketbalscool moet men voor 1 augustus het lidmaatschap opzeggen. 
10. Indien de contributiefactuur  naar uw mening onjuist is, wordt u verzocht contact op te nemen met de 

penningmeester.  
11. Bij het in gebreke blijven van de contributiebetaling wordt de spelerskaart ingenomen en mag niet meer 

worden getraind totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden.  
12. Bondsboetes worden 1x per kwartaal achteraf doorberekend aan het veroorzakende lid en/of team, met 

een opslag van � 2,50 voor administratiekosten per overzicht. Teamboetes worden aan de trainer/coach 
uitgereikt, deze verzorgt de verdere afwikkeling. Persoonsgebonden boetes worden bij voorkeur via e-
mail aan het lid gemeld en worden na melding d.m.v. factuur geïnd. 

13. Gemotiveerd schriftelijk bezwaar tegen de geheven boete(s) is mogelijk binnen 14 dagen bij het bestuur 
(zie algemeen correspondentieadres). Het bestuur neemt op de eerstvolgende bestuursvergadering 
hierover een beslissing, welke bindend is. 

14. De vereniging zal het e-mailadres van de leden alleen gebruiken voor communicatie met de leden. De 
vereniging zal de e-mailadressen van de leden niet aan commerciële instanties ter beschikking stellen. 

15. Het bestuur is gerechtigd de contributie en andere in dit formulier vermelde heffingen aan te passen.  
 
 


