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INSCHRIJFFORMULIER  PLUTO  BASKETBAL  WAGENINGEN   (versie 1-9-2018) 

 
COMPLEET EN MET BLOKLETTERS INVULLEN  AUB!  

Achternaam: 
 
 

  

Voornamen:  
 
 

 

Adres:  
 
 

 

Postcode:  
 
 

 

Woonplaats: 
 
 

Fluitdiploma J/N:                      Sinds: 

Geboortedatum:                              Geslacht M/V: 
 
 

Trainersdiploma J/N:                Sinds: 

Nationaliteit: 
 
 

Vorige vereniging: 

Geboorteplaats: 
 
 

Bijzonderheden: 

E-mailadres: 
 
 

E-mailadres ouder/voogd (indien lid jonger dan 16 jaar is): 

Telefoon : 
 
 
Mobiel: 

IBAN nummer: 
 
Ten name van: 

LET OP: je moet zelf een schuldvrijverklaring aanvragen bij de penningmeester van je vorige vereniging en inleveren bij het 
              inschrijfformulier. Als dit niet lukt, neem dan contact op met het bestuur. 

 
 
 
 
Voor welk team wil je gaan spelen? ___________________   
Het bestuurslid Technische Zaken van Pluto zal hierover na overleg met de trainer een beslissing nemen.  
 
Gebruik svp de app “Basketball.nl” van Sportlink Services (verkrijgbaar voor Android en Apple) om je te registeren met je 
e-mail adres dat je hebt ingevuld. De informatie in de app (naam, team en pasfoto) wordt tijdens de wedstrijden 
gebruikt voor het digitale wedstrijdformulier en spelerscontrole door de scheidsrechters. De speler is zelf 
verantwoordelijk voor het uploaden van een recente foto in de app in de periode tussen 1 Juli en 15 September. Buiten 
deze periode dient een pasfoto gemaild te worden naar Ledenadministratie@Plutobasketbal.nl  
De app kan gebruikt worden na inschrijving in het ledensysteem van Pluto, je krijgt hiervan een bericht van de 
ledenadministratie. 
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Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan met de voorwaarden van inschrijving: 
 

- voor wedstrijdspelers: 
o tenminste 3x per seizoen verzorgen van het vervoer naar uitwedstrijden, het wassen van de sport 

kleding die door Pluto beschikbaar wordt gesteld,  
o het vervullen van jurytafel taken en   
o het fluiten  volgens opgave van het wedstrijdsecretariaat; 

 
- op 15/16 jarige leeftijd (of ouder) is het verplicht de scheidsrechterscursus BS2 te behalen; 
 
- het lidmaatschap geldt voor een geheel seizoen van 1 juli tot 30 juni van het daaropvolgende jaar; het 

lidmaatschap wordt automatisch met een jaar verlengd, tenzij schriftelijk voor 1 juni opgezegd bij de 
penningmeester van Pluto (voor adresgegevens pluto, zie onderaan deze pagina) 

 
- kennisneming van het huishoudelijk reglement en de gedragsregels (zie onze website: www.plutobasketbal.nl) 

 
- bij inschrijving is eenmalig het bedrag van 20,- euro administratiekosten verschuldigd. Dit wordt tijdens de 

eerste contributie-inning verrekend 
 

- de contributie wordt automatisch geïncasseerd. Zie voor de actuele contributiebijdrage onze website 
www.plutobasketbal.nl. De contributie  wordt in de maanden juli, oktober, januari en april  afgeschreven. 
 

- Indien een speler na aanvang van de trainingen lid wordt, zal de contributie-inning plaatsvinden vanaf het 
eerstvolgende kwartaal. Alleen gedurende de zomermaanden geldt hiervoor een uitzondering dat dan met 
teruggwerkende kracht vanaf het eerste kwartaal (juli-september) contributie zal worden geïnd. 

 
- is op de hoogte van het vrijwilligersbeleid van Pluto en neemt hier actief aan deel. 

 
- Pluto maakt gebruik van een camera-systeem om wedstrijden op te kunnen nemen en achteraf te analyseren. 

Deze beelden worden niet voor andere doeleinden gebruikt. Door ondertekening geeft u aan akkoord te gaan 
met het feit dat u of uw kind op deze opnamen kan voorkomen. 
 

- In het kader van de AVG staat onze privacy-verklaring op onze website. Door ondertekening geeft u aan deze 
gelezen te hebben. 

 

Hierbij machtigt ondergetekende PLUTO de vereiste contributie af te doen schrijven van bovenstaande bankrekening. 
Voor leden jonger dan 18 jaar de handtekening van één der ouders of verzorg(st)ers. 

 

 
Datum: ____________________ Handtekening:  ___________________________________ 
 
S.v.p. volledig ingevuld en ondertekend versturen naar: Basketbalvereniging Pluto, Tarthorst 152, 6708 JH te 
Wageningen. Of per e-mail naar Ledenadministratie@plutobasketbal.nl  

 
 
Ledenadminstratie lidnummer: _______________ Team:  ___________   SVV-verklaring: ja/nee/nvt 
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