
Basketball Vereniging Grave 
Inschrijfformulier 
VOORNAAM       IN TE VULLEN DOOR DE LEDENADMINISTRATIE 

VOORLETTERS       LIDNUMMER       

ACHTERNAAM       CATEGORIE        

ADRES       HUISNUMMER   TOEVOEGING   

POSTCODE       WOONPLAATS       

TELEFOON THUIS       TELEFOON MOBIEL       

NATIONALITEIT       MAN OF VROUW       

GEBOORTEDATUM       GEBOORTEPLAATS       

EMAIL ALGEMEEN               

EMAIL JEUGDLID ZELF               

 
Ik ben wel / niet eerder lid geweest van een andere basketballvereniging.           Schuldvrijverklaring is wel / niet bijgevoegd 
Als je jonger bent dan 18 jaar is de handtekening van een van de ouders/verzorgers noodzakelijk. 
Als je wedstrijden wil gaan spelen, lever dan tegelijk met dit formulier een pasfoto in.                Pasfoto is wel / niet bijgevoegd 
 
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de voorwaarden die zijn vermeld in de bijgevoegde “regels voor het lidmaatschap”. 
 
 
      HANDTEKENING 
 
 
PLAATS EN DATUM       
 
 
DOORLOPENDE MACHTIGING          SEPA   
    
   Naam incassant:  Basketball Vereniging GRAVE 
   Adres incassant  Van Rechterenlaan 22  
   Postcode incassant : 5361 LR 
   Plaats incassant:  Grave    incassant ID: NL91ZZZ402172260000 

Land incassant:  Nederland 
   Kenmerk machtiging     (IN TE VULLEN DOOR DE LEDENADMINISTRATIE) 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Basketball Vereniging Grave om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens jaarlijkse contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af 
te schrijven overeenkomstig de opdracht van Basketball Vereniging Grave. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten 
terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
 

TENAAMSTELLING BANKREKENING        

ADRES + HUISNUMMER         

POSTCODE + PLAATS         

REKENINGNUMMERR [IBAN]        BANK IDENT [BIC]     

 

        HANDTEKENING 

 

 

PLAATS EN DATUM       

Secretaris:  Sander van de Koppel 
Van Rechterenlaan 22 
5361 LR  Grave 
tel: 06 2687 3604 
secretaris@bvgrave.nl 



Regels voor het lidmaatschap van Basketball Vereniging Grave 
 
Hoe word je lid bij BV Grave? 
Voor je lid wordt, mag je twee keer meetrainen zonder verdere verplichtingen.  
Na die twee keer trainen krijg je een inschrijfformulier mee en kun je beslissen of je lid wordt. 
Als je het inschrijfformulier en de machtiging voor automatische incasso ingevuld en ondertekend (met een pasfoto als je 
competitie gaat spelen) inlevert bij je trainer of de secretaris, ben je lid geworden van BV Grave. Als je al meteen wedstrijden gaat 
spelen, zal je spelerskaart worden aangevraagd bij de Basketballbond en als deze is ontvangen mag je competitie spelen. 
BV Grave verwacht van alle jeugdleden de intentie om zo snel mogelijk competitie te gaan spelen.  
Een lidmaatschap is altijd voor een onbepaalde tijd, maar minimaal tot het einde van het seizoen. 
 
Wat kost het lidmaatschap bij BV Grave? 
 

 
De bedragen gelden per seizoen (1 juli tot en met 30 juni). 
In de basiscontributie zit ook de bondscontributie (inclusief een verzekering) die wij aan de bond moeten betalen. 
Betaling is alleen mogelijk d.m.v. automatische incasso per half jaar; begin september en begin januari. 
In de betaling van januari wordt de aanpassing door de Algemene Ledenvergadering voor dat seizoen verrekend. 
Als je geen wedstrijden mag of kunt spelen betaal je geen kledinggeld of reiskostenvergoeding. 
 
Voor nieuwe leden geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 10,--. 
Als meerdere jeugdleden uit één gezin lid zijn, wordt een gezinskorting toegepast: 
o Bij 2 jeugdleden:    10% korting (op de basiscontributie) voor het jongste lid 
o Bij 3 of meer jeugdleden:    30% korting (op de basiscontributie) voor het jongste lid 
Voor nieuwe leden, die pas in de loop van het seizoen lid worden, geldt een kortingsregeling: 
o Inschrijving tussen 01-11 en 01-01:   25% korting (op de basiscontributie) 
o Inschrijving tussen 01-01 en 01-04:   50% korting (op de basiscontributie) 
o Inschrijving na 01-04:                        75% korting (op de basiscontributie) 
 
In zeer uitzonderlijke gevallen (b.v. wegens verhuizing of een ernstige blessure), kan bij het bestuur een verzoek worden ingediend 
om een gedeelte van de contributie terug te krijgen. Het bestuur zal dit bespreken en daarover een bindend besluit nemen. 
 
De “bijdrage reiskosten” wordt gedaan om het rijden naar uitwedstrijden te financieren. Ouders kunnen per keer dat ze rijden een 
declaratie van de reiskosten indienen. Niet-gedeclareerde reiskosten komen ten goede aan de organisatie van jeugdactiviteiten. 
De trainer/coach verstrekt hier meer informatie over.  
Aan het begin elke seizoenshelft wordt middels een wedstrijdschema een indeling gemaakt welke ouders moeten rijden bij welke 
uitwedstrijden, wanneer het team vertrekt en hoe laat de wedstrijden beginnen. Ouders die verhinderd zijn moeten zelf voor een 
vervanger zorgen. 
 
Hoe bedank je als lid bij BV Grave? 
Als je eenmaal lid bent van BV Grave wil je natuurlijk nooit meer weg. Mocht je om één of andere reden toch willen bedanken dan 
kan dit uitsluitend schriftelijk bij de secretaris van de vereniging per einde van het seizoen.  
Als je je lidmaatschap wilt beëindigen, dien je dit vóór 30 juni officieel te laten weten aan de secretaris, anders ben je ook voor 
het volgende seizoen lid en moet je het hele jaar contributie betalen. 
De trainer/coach heeft daarvoor formulieren beschikbaar, of je stuurt een e-mail naar secretaris@bvgrave.nl. 

Contributie 2017 - 2018      

Geboren in 
basis 

contributie (€) 
bijdrage 

reiskosten (€) 
bijdrage 

kleding (€) 
totaal 

contributie (€) 

2004 en later  Under 8/10/12 150 25 15 190 

1998 t/m 2003  Under 14/16/18 188 25 15 228 

1997 en eerder  Senioren 254 n.v.t. 15 269 

1997 en eerder  Recreant  156 n.v.t. n.v.t. 156 


