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Basketballvereniging Five Pack 

 
BB

    
 

 

 
AANMELDINGSFORMULIER  

 
VOOR HET LIDMAATSCHAP VAN  

 BASKETBALLVERENIGING FIVE PACK 
 

 

 

 
Naam    : _____________________________________________ 

 

Voornaam   : _____________________________________________ 

 

Geslacht   : Man/Vrouw  Geboortedatum: ________________ 

 

Adres    : _____________________________________________ 

 

Postcode/woonplaats  : _____________________________________________ 

 

Telefoon   : _____________________________________________ 

 

E-mailadres   : _____________________________________________ 

 

Competitie spelen  :       WEL / NIET 

Afgelopen 5 jaar competitiespelend lid van een andere vereniging geweest: WEL / NIET 

 

 

Hier boven genoemde geeft zich hierbij op als lid van Five Pack. Dit formulier, de 

machtiging voor automatische betaling van de contributie en de vragenlijst in het kader 

van de AVG graag mailen naar ledenadministratie@5pack.nl. Daarnaast graag ook een 

recente pasfoto inleveren voor Sportlink (het ledenadministratiesysteem van de NBB). 

 

 

Datum: _________________ te ________________________ (Plaatsnaam) 

 
 
 
Handtekening lid      Handtekening ouder/verzorger 

 

 

____________________________   _________________________ 

Ledenadministratie  

Basketballvereniging Five Pack 
e-mail  : ledenadministratie@5pack.nl 

mailto:ledenadministratie@5pack.nl


2 

 

 
Basketballvereniging Five Pack 

 
BB

    
 

 

MACHTIGING AUTOMATISCHE BETALING 

CONTRIBUTIE 
 

 
Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging om van 

 

IBAN nummer: NL ……………………………………. 

 

de contributie per maand, als lid van Basketballvereniging Five Pack, automatisch te 

incasseren. 

 

Ik heb 30 kalenderdagen de tijd om het geïncasseerde bedrag terug te eisen via mijn 

bank. Zo behoud ik dus altijd de controle over mijn eigen rekening. 

 

 

 

Naam:   …………………………………………………………...................... 

 

 

Adres: ……………………………………………………………..................... 

 

 

Postcode: ………………………………………………………………………….. 

 

 

Woonplaats: ……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

Datum: ………………..             Handtekening: ………………………….. 

 

 

 

 

 

Ledenadministratie  

Basketballvereniging Five Pack 

e-mail  : ledenadministratie@5pack.nl 
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Basketballvereniging Five Pack 

 
BB

  
 

 

Algemene verordening gegevensbescherming 
 

 
In het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft 

Basketballvereniging Five Pack de Privacy Policy op de website (https://5pack.nl/) 

gepubliceerd. Wij verzoeken u onderstaande vragen te beantwoorden en in te leveren bij 

de ledenadministratie. U kunt uw toestemming altijd weer intrekken. 

 

Ik heb kennis genomen van de Privacy Policy van Basketballvereniging Five Pack.  

JA / NEE 

 

Ik stem in met de verwerking van de persoonsgegevens, zoals omschreven in de Privacy 

Policy.  

JA / NEE 

 

Ik geef toestemming voor het herkenbaar fotograferen en filmen met als doel om de 

beelden te bestuderen en analyseren en daardoor de sportprestaties te verbeteren. 

JA / NEE 

 

Ik geef toestemming voor de publicatie van foto’s en filmpjes, waar ik herkenbaar op sta 

(oa op de website en Facebook). 

JA / NEE 

 

Ik geef toestemming voor het versturen van ongevraagde elektronische berichten, zoals 

nieuws/mededelingen over Five Pack. 

JA / NEE 

 

Ik geef toestemming voor het versturen van ongevraagde elektronische berichten, zoals 

reclame, zowel nieuws als reclame en mededelingen van andere basketballverenigingen. 

JA / NEE 

 

Ik ben er van op de hoogte dat ik mijn toestemming weer in kan trekken. 

JA / NEE 

 

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Datum: _________________ te ________________________ (Plaatsnaam) 

 
 
 
Handtekening lid      Handtekening ouder/verzorger 

 

 

____________________________   _________________________ 

Ledenadministratie  

Basketballvereniging Five Pack 

e-mail  : ledenadministratie@5pack.nl 
 

https://5pack.nl/
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Basketballvereniging Five Pack 
 

Contributiebepalingen: 
 
 men verplicht zich hiermee de verschuldigde contributie te voldoen. 

 de contributie per jaar, inclusief bondscontributie, bedraagt vanaf 01-07-2018: 

 
         H1*       18 jaar en ouder    12 t/m 17 jaar       t/m 11 jaar

    
Competitie spelend € 320,00 € 275,00       € 220,00        € 192,00 

Recreatief spelend    € 192,00      € 137,00                 € 110,00 

*Bij landelijke klassen 

Tenueverhuur voor competitiespelende leden €19,50 per jaar. 

 

De contributie en tenuehuur worden in 9 termijnen (september t/m mei) afgeschreven. 

 

 door ondertekening van het aanmeldingsformulier verklaart men zich akkoord met de 

inhoud van de statuten en het huishoudelijk reglement (zie https://5pack.nl/). 

 tevens zijn van kracht “afspraken en regels binnen de basketballvereniging Five Pack” 

(zie https://5pack.nl/).  

 competitiespelende leden kunnen een compleet tenue (shirt en broek) via de 

vereniging huren voor € 19,50. De kleding blijft eigendom van de vereniging. 

 opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden bij de ledenadministratie, uiterlijk 

15 april van het lopende seizoen, middels het ‘Afmeldingsformulier’ (zie 

https://5pack.nl/). Indien men na deze datum opzegt, is men het gehele volgende 

seizoen nog contributie verschuldigd. 

 

Verplichtingen voor competitiespelende leden: 
 
We verwachten van ieder competitiespelend lid binnen de vereniging een functie te 

vervullen; jeugdleden tafelfunctionaris, volwassenen zaalwacht of tafelfunctionaris.  

Daarnaast stellen we de leden vanaf 15 jaar in de gelegenheid om het spelregelbewijs te 

halen via Basketball Masterz. Hiermee vergroot jij, online, al je spelregelkennis! Via Five 

Pack krijg je daarvoor een uitnodiging. 

Vervolgens wordt je aangemeld voor de BS2 scheidsrechterscursus van de NBB. Alle 

leden met een geldig scheidsrechtersdiploma dienen ook wedstrijden te fluiten. 

 

Algemene zaken: 

 
VOG:  

Onze jeugdtrainers en de vertrouwenspersoon hebben een Verklaring Omtrent het 

Gedrag. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat hun gedrag in het verleden geen bezwaar 

vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie bij Five Pack. De VOG’s 

liggen, ter inzage, bij de voorzitter. 

Vertrouwenspersoon: David Katuin                                                                      

Five Pack heeft een eerste aanspreekpunt voor leden in het geval van ongewenst gedrag; 

de vertrouwenspersoon. Hij heet David Katuin. Wanneer er een ongewenste gebeurtenis 

plaats vindt, dan kun je de vertrouwenspersoon hierover in kennis stellen door een mail 

te sturen naar: vertrouwenspersoon@5pack.nl. Na een melding neemt hij contact op en 

brengt de ongewenste situatie in kaart. Vervolgens gaat hij met de aanmelder in overleg 

om te trachten een oplossing voor het gesignaleerde probleem te vinden en daarmee de 

ongewenste situatie te beëindigen. Indien nodig kan hij doorverwijzen naar relevante 

hulpverlenende instanties en verleent hij nazorg. Indien noodzakelijk brengt hij (in 

overleg met de aanmelder) verslag uit aan het bestuur. 
 

https://5pack.nl/
https://5pack.nl/
https://5pack.nl/
mailto:vertrouwenspersoon@5pack.nl

