
Het lidmaatschap wordt steeds aangegaan tot het einde van een seizoen met automatische verlenging voor
het volgende seizoen. Afmelding voor een volgend seizoen dient schriftelijk te geschieden voor 15 mei van het 
lopende seizoen. Dit formulier, samen met een recente pasfoto, volledig ingevuld en ondertekend terugsturen 
naar ledenadministratie@twentebuzzards.nl of inleveren bij: Trainer/Coach.
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INSCHRIJFFORMULIER

Voornaam  

Achternaam 

Geboortedatum

     M /      V

Adres

Postcode 

Woonplaats

Telefoon 

E‐mail adres

 

Banknummer (IBAN)  

Naam en voorletters 

Adres

Postcode en plaats 

Wilt u competitie gaan spelen?
     nee      ja (Plaatsing in een team zodra er plaats is)
 
Bent u lid geweest van een andere basketballvereniging?
     nee      ja, dan de schuldvrij verklaring bijvoegen! 

Hierbij geeft ondergetekende zich op als lid van de basketballvereniging Twente Buzzards te Hengelo en
verklaart akkoord te gaan met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging zoals valt te lezen 
op de website(Clubinfo, Reglement) Met name artikel 4.1 verplicht betalen van de contributie een het verrichten 
van een (onderhouds)taak.

(datum)   (plaats)    (handtekening)

Indien minderjarig, dan dient dit formulier ook door een ouder / verzorger ondertekend te worden:

(naam ouder / verzorger)     (handtekening)

(datum)   (plaats)    (handtekening)

Het inschrijfgeld à 10,‐‐ Euro wordt geïnd bij de eerste contributie inning. Contributies worden geïnd via
automatische incasso. Daartoe dient aangehechte machtiging volledig ingevuld en ondertekend te worden.

Machtiging tot automatische incasso
Ondergetekende verleent hierbij gedurende de duur van het lidmaatschap machtiging aan de basketballvereniging Twente 
Buzzards om van zijn / haar hieronder genoemde (giro‐)rekening bedragen af te schrijven wegens:



Voor het goed functioneren van onze basketballvereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen wij speelschema’s, wedstrijdverslagen en soms ook foto’s 
en video’s van leden, vrijwilligers en publiek op de website en/of facebook/-instagrampagina van de vereniging plaatsen. 
Met dit formulier vragen wij u toestemming om persoonsgegevens van u of van minderjarige personen waarvan u 
(wettelijk) vertegenwoordiger bent ook hiervoor te gebruiken. 

Met dit formulier geef ik         (naam, achternaam), 
hierna tevens: ”ondergetekende” aan BASKETBALLVERENIGING TWENTE BUZZARDS (hierna tevens: “vereniging”) 
toestemming om gegevens over mij te verwerken. 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en media. 
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

Het opnemen van mijn voor- en achternaam in relevante (nieuws)berichten op onze website 
(www.twentebuzzards.nl), zoals teamindelingen en roosters voor vrijwilligers- en kadertaken. 
in verband met een goede uitvoering van reguliere taken binnen de vereniging is deze standaard van toepassing;

Publiceren van foto’s en/of video’s van mij op onze website (www.twentebuzzards.nl) en/of onze 
facebookpagina (www.facebook.com) en/of onze instagrampagina (www.instagram.com);

Naam 

Geboortedatum 

Datum 

 

Handtekening
 

Datum 

Naam ouder/voogd  

 

Handtekening ouder/voogd  

 

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring 
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden.

AVG - TOESTEMMINGSVERKLARING 
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Als lid van Twente Buzzards ben je voor een klein deel “aandeelhouder” van de vereniging. Dit betekent dat je naast 
rechten ook verantwoordelijkheden (plichten) hebt. We dragen allemaal ons steentje bij om te zorgen dat Twente Buzzards 
een nog betere vereniging wordt. Daarom het verzoek aan ieder lid van U16 en ouder en ouders/verzorgers van 
jeugdleden (tot en met U14) om dit blad in te vullen. We horen graag welke taak de ouders binnen de vereniging
willen gaan vervullen. Tevens worden ouders van leden/oudere jeugdteams uitgenodigd om een extra taak op zich te
nemen binnen Twente Buzzards.
 
Ook de bestuursleden van de vereniging zijn vrijwilligers. Wilt u een bijdrage leveren als
bestuurslid, neem dan contact op met de voorzitter (voorzitter@twentebuzzards.nl).

Algemeen bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid Techniek
Bestuurslid Vrijwilligers
Bestuurslid Jeugd en Activiteiten
Bestuurslid Commercie en PR
Ledenadministratie
Lid kascommissie

Vertrouwenspersoon
Coördinator Activiteiten
Coördinator Jeugd
Coördinator Toernooien
Medewerkers activiteiten (assisteert activiteiten)
Medewerkers activiteiten (assisteert toernooi)
Medewerkers activiteiten (assisteert team)
Medewerkers activiteiten (assisteert basketballschool)

AUB per speler en of ouder verzorger een of meerder keuzes aankruisen: 

Ruimte voor opmerkingen / suggesties:

Commissie Vrijwilligers
Coördinator vrijwilligersbeleid
Coördinator vrijwilligerswerving en begeleiding
Wervers vrijwilligers
Coördinator kantine
Kantinemedewerker
BHV‐er/EHBO‐er

Commissie Commercie en PR
Coördinator oud papier
Medewerker oud papier
Coördinator website
Redactioneel medewerker website
Grafisch vormgever
Fotograaf
Redactioneel medewerker clubblad
Coördinator Sponsoring
Coördinator media/krant

Spelernaam 

Voor & Achternaam  

E‐mail adres

1e Ouder/Verzorger 

Voor & Achternaam  

E‐mail adres 
 

2e Ouder/Verzorger 

Voor & Achternaam  

E‐mail adres
 

BIJLAGE VRIJWILLIGERS
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