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Achternaam: _________________________________________________________________________ 

Voorna(a)m(en): _________________________________________________Geslacht: ___________  

Adres: ________________________________________________________________ Nr.___________  

Postcode: ___________________ Woonplaats: ____________________________________________  

Geboortedatum: ______________ M/V (doorhalen wat niet van toepassing is)  

Geboorteplaats: ____________________________________________________________________ 

E-mailadres: ________________________________________________________________________

Telefoon: ___________________________________ Mobiel: _________________________________ 

Ik word spelend / trainend lid (doorhalen wat niet van toepassing is)  

Ben je al eerder lid geweest van een basketballvereniging?  
Zo ja, welke vereniging? _________________________ Niveau: _____ Laatste seizoen: ___________ 

In dit geval dien je samen met dit inschrijfformulier tevens een schuldvrijverklaring van je oude club in te 
leveren. Deze kun je opvragen bij de penningmeester van je vorige club.  

Dit formulier kan dan voorzien van een pasfoto worden gemaild naar saskiastorm@outlook.com of worden 
afgegeven bij de trainer/coach. Door ondertekening van dit inschrijfformulier, het inleveren van een pasfoto 
(1x) en indien nodig een schuldvrijverklaring, wordt men lid van basketbal vereniging The Red Stars in Soest.  

Met de ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met onze privacyverklaring, die terug te vinden 
is op de website. Indien er bezwaar is tegen het gebruik van beeldmateriaal op social media, kan dat worden 
doorgeven via redstars@live.nl. 

Door het invullen, ondertekenen en inleveren van dit inschrijfformulier meld ik mij / mijn kind * aan als lid van 
Basketbal vereniging The Red Stars in Soest met de verplichting de contributie te voldoen via automatische 
incasso. De contributie en vrijwilligersbijdrage wordt in twee gelijke termijnen afgeschreven rond 1 augustus en 
1 december.  

Het inschrijfformulier is tevens een machtiging voor incasso 
Ik machtig de penningmeester van Basketbal vereniging The Red Stars om de jaarlijkse contributie van mijn 
rekening af te schrijven tot schriftelijke opzegging. De incasso kan tot 30 dagen na betaling worden geweigerd 
en de betaling wordt dan onmiddellijk teruggeboekt door de SNS-bank.  

Naam rekeninghouder:__________________________ Adres:__________________________________  

Postcode:______ ______________________________________________________________________  

Woonplaats:________________ __________________________________________________________ 

IBAN nummer:__________________ ______________________________________________________  

Datum:__________________________________________ Handtekening:_________________________ 

Bij beëindiging dient het lidmaatschap schriftelijk of per e-mail te worden opgezegd. Dit dient uiterlijk op 1 mei 
te gebeuren bij de ledenadministratie, Saskia Storm, saskiastorm@outlook.com 


