Naam

Voorletters+Roepnaam

Adres

Geb.Datum

:

Postcode/plaats

Geslacht

:

Beroep/Opleiding

Telefoon

:

School/Werkgever

Mobiel telnr.

:

Gegevens voor automatische incasso:

Email adres

:

Bank-.gironr.

:

Geheim Ja/Nee

Met ondertekening van dit formulier machtigt u
Orioles tot wederopzegging om de verschuldigde
contributie en eventueel inschrijfgeld jaarlijks in
januari automatisch van uw bankrekening af te
schrijven. Bij inschrijving na 1 september vindt de
:________________________ incasso 6 weken na inschrijving plaats.

Tenaamstelling
Woonplaats
Datum
Handtekening

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categorie:

o

Honkbal

o

Senioren

o

Jeugd

o

Softbal

o

Junioren

o

Recreanten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Additionele gegevens
In welk elftal van welke vereniging speelde u het laatst: _________________________________

------------------------------------------------------------------------------------------------------------“Vrijwilligers” onmisbaar!
Speciaal voor ouders / verzorgers van jeugdleden!
Orioles een vereniging waarbij actieve inbreng van leden of, bij jeugdleden hun ouders, onmisbaar is.
Zij worden geacht hun steentje bij te dragen.
Graag uw voorkeur voor uw bijdrage in commissie- of bestuurswerkzaamheden hieronder aangeven:
o
o
o
o

Elftalbegeleiding
Training geven
Technische Cie
Scheidsrechter Cie.

o
o
o
o

Wedstrijdsecretariaat
Secretariaat / Admin.
Communicatie / PR
Web-site / Digidactie

o

Materiaal Cie.

o

Sponsor Cie.

o
o
o
o

Sponsor Cie.
Bar Cie.
Feest Cie.
Onderhoud Cie.

o

Gastouder
jeugdtraining

Bij het lidmaatschap behoort de verplichting van het verzorgen van een of meerdere
bardiensten per seizoen (voor jeugdleden door de ouder/verzorger).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ouders of verzorgers van jeugdleden:
Orioles heeft soms expertise of relaties nodig op onverwachtse terreinen. Het is dan prettig om
te weten of er ouders zijn die eventueel een bijdrage kunnen leveren.

Beroep / activiteit moeder:

Beroep / activiteit vader:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bij ondertekening verklaart u akkoord te gaan met de statuten en het huishoudelijk reglement van
Orioles. Deze kunt u vinden op www.orioles.nl evenals de contributie.
Het volledig ingevulde formulier zenden aan:
Honk en Softbal vereniging Orioles
T.a.v. Ledenadministratie
Sporthoekpad 4
2661 C Bergenschenhoek
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Sporthoekpad 4 2661 GV Bergschenhoek tel. 010-467 75 18
Rabobank NL15RABO 0147967368
K.v.K. ‘s Gravenhage nr. 40342399
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Ondergetekende verklaart zich bekend met de:
WAARDEN & NORMEN
1. Leden hebben respect voor elkaar en van fouten kan je leren.
2. Leden en ouders van jeugdleden (peanuts, pupillen en aspiranten) worden jaarlijks twee tot drie
dagdelen ingeroosterd voor het verrichten van werkzaamheden (bardienst, etc.).
3. Leden en ouders van jeugdleden nemen actief de eigen verantwoordelijkheid, concreet vertaald in
eigen handelen en gedrag. Voorbeelden hiervan zijn:
o Zelf regelen van vervanging bij niet kunnen uitvoeren van bardienst of scheidsrechteren;
o Periodiek rijden bij uitwedstrijden;
o Schoonmaken van dug-out en vegen van velden van trainingen en wedstrijden.
4. Leden houden zich verre van mondelinge en lichamelijke agressie binnen en buiten het veld en er
wordt positief aangemoedigd. Bij ernstige overtreding van gedragsregels en recidive kan bestuur
overgaan tot sancties.
5. Coaches en trainers van jeugdteams (peanuts, pupillen en aspiranten) hebben een Verklaring
Omtrent het Gedrag (in relatie tot begeleiden van jeugd) overhandigd aan het bestuur.
6. Ongewenste intimiteiten en intimidaties worden niet geaccepteerd en indien noodzakelijk
gesanctioneerd.
7. Op het veld en in de dug-out wordt niet gerookt en geen alcohol genuttigd. In de kantine wordt niet
gerookt van één uur voor tot en met één uur na een jeugdwedstrijd (peanuts, pupillen en aspiranten).
8. Honkbal en softbal zijn teamsporten. Spelers van de vereniging komen daarom altijd en op tijd naar
trainingen en wedstrijden. Kan een speler om een goede reden een keer niet, dan minstens 48 uur van
tevoren bij de eigen coach afzeggen.
9. In de kantine zijn spikes en gravelschoenen niet toegestaan.
10. Op het terrein en in de kantine zijn honden aan de lijn.

Ondergetekende verklaart zich bekend met het:
HUISHOUDELIJK REGLEMENT (FINANCIEEL)
1. Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Zonder schriftelijke opzegging blijft men automatisch lid. Opzegging dient schriftelijk te geschieden
bij de secretaris vóór 15 december. Bij niet of niet tijdig ontvangen van de schriftelijke opzegging is
men ook het daaropvolgende lidmaatschapsjaar contributie verschuldigd.
2. Men dient de contributie en de bijdrage pakkenfonds (indien aan de orde) te betalen voor het einde
van de betalingstermijn, genoemd op de factuur.
3. Betalingsregelingen (in overleg met de penningmeester) dienen voor het einde van de maand juni
betaald te zijn.
4. Bij niet tijdige (deel)betaling heeft de vereniging het recht de speler niet meer op te stellen voor
wedstrijden, uit te sluiten voor trainingen en een incassoprocedure te starten waarvan de kosten voor
rekening van de speler komen.
5. Indien een lid aan een tweede sport deelneemt bij de vereniging, wordt een bedrag voor het
dubbellidmaatschap berekend, conform de kosten bij de KNBSB
6. Boetes ten gevolge van misdragingen op het veld en opgelegd door de KNBSB komen voor rekening
van de speler.
7. Barbonnen dienen per dag te worden afgerekend. Indien een barbon ouder dan 2 weken en/of hoger
dan € 25,00 is, kan factuur door de penningmeester worden opgestuurd met een opslag van € 5,00
voor administratiekosten. Jeugdleden (t/m 15 jaar) kunnen geen barbon openen.
Datum: ……………………
Naam: …………………… Handtekening ………………………….
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