
BASKETBALLVERENIGING GOBA  GORINCHEM 
 Postbus 159 

4200 AD Gorinchem 
Rabobank Alblasserwaard Noord en Oost 

IBAN : NL92 RABO 0322 2424 87 
K.v.K. Rivierenland Inschrijfnr. 40322058 

 

Machtiging: 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Basketballvereniging GOBA om per halfjaar een bedrag af te schrijven van 
zijn/haar: 
 
IBAN nummer Bankrekening: ………………………………………………………………………………………………. 
 
 t.n.v.:  
 
Naam :  ………………………………………………………………………….. 
 
Adres : …………………………………………………………………………... 
 
Plaats:  ………………………………………………………………………………….. 
 
Datum:  …………………………………..     Handtekening: …………………………………………… 

 
Om als lid van de Basketballvereniging Goba te worden 
ingeschreven dient U dit formulier in te vullen en vergezeld van 
een pasfoto (formaat uiterlijk 2 x 3 cm) op te sturen naar: 
 
Ledenadministratie Goba 
Postbus 159 - 4200 AD Gorinchem 

 
Lidmaatschap: 
Met ondertekening van dit inschrijfformulier gaat men akkoord 
met de Statuten, Huishoudelijk Reglement en Boeteregeling 
van de Gorinchemse Basketballvereniging GOBA.  
 
Contributie: 
De contributie bedragen worden vastgesteld tijdens de leden-
vergadering en zijn vastgesteld tijdens de Algemene Leden 
Vergadering 28 mei 2016.  
(Aan de bedragen kunnen geen rechten worden ontleend)  

 

Contributie seizoen 2016 - 2017 2017 - 2018 

Jeugdleden      (     t/m 9 jaar) 
alleen trainen 

€ 150,00 €  150,00 

Jeugdleden   (     t/m    9 jaar) 
wedstrijden 

€ 175,00 €  225,00 

Jeugdleden    (10 t/m 11 jaar) € 225,00 €  225,00 

Jeugdleden   ( 12 t/m 13 jaar) € 245,00 €  305,00 

Jeugdleden    (14 t/m 20 jaar) € 305,00 €  305,00 

Jeugdleden    (21 t/m 22 jaar) € 325,00 €  325,00 

Senioren     € 325,00 €  325,00 

Recreanten  € 200,00 €  200,00 

 
Om ingeschreven te worden als lid is € 10,00 inschrijfgeld 
verschuldigd. Dit inschrijfgeld zal op de eerste contributienota 
in rekening worden gebracht. 
 
Contributie betaling 
Voor de betaling van de contributie dient U de vereniging te 
machtigen om tweemaal per jaar een evenredig deel van de 
contributie van Uw bank- of girorekening af te schrijven. 
Hiervoor vult U de onderstaande machtiging in. 
 
Taken & Plichten: 
Van ieder spelend lid en recreant-lid wordt verwacht dat hij/zij 
een aantal taken uitvoert. Deze taken kunnen zijn; scheids-
rechter of jurylid  Per periode wordt hiervoor een schema 
opgesteld. Het bestuur van de vereniging kan een ieder 
verplichten een cursus voor bovenstaande taken te volgen, 
(kosten voor deze cursussen komen voor rekening van de 
vereniging). 
 
Leden worden door de vereniging verplicht de regels van het 
project ‘Sportiviteit en Respect’, zoals overeengekomen met 
het Rayon West, na te leven. Hierin wordt verbaal of fysiek 
geweld tegen elkaar en derden tijdens activiteiten verboden.  
 
Vervoer: 
Voor het vervoer naar uitwedstrijden gaan we er van uit dat de 
ouders/verzorgers van de jeugdleden hiervoor zorgdragen.  
In overleg met de trainer/coach wordt hiervoor een schema 
opgesteld.  
 
 
 
 
 

 
 
Opzeggen lidmaatschap: 
Het is uitsluitend mogelijk het lidmaatschap op te zeggen voor het einde van het 
seizoen. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de secretaris voor 30 april van het 
lopende verenigingsjaar. (Bewaar een kopie van dit inschrijfformulier !) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 
Voorna(a)m(en) : ……………………………………………………………………. 
 
Voorvoegsel : ……………………………………………………………………. 
 
Achternaam : ……………………………………………………………………. 
 
Adres  : ……………………………………………………………………. 
 
Huisnummer : ……………………………………………………………………. 
 
Postcode  : …………          Plaats : ……………………………………….. 
 
Telefoonnummer : ………………………………………….. 
 
GSM nummer : ………………………………………….. 
 
Email adres  : ………………………………………….. 
 
Email adres ouders :…………………………………………… (jeugdleden) 
 
Geboortedatum : …………………………………………… 
 

Bent U lid (geweest) van een andere basketballvereniging: :    Ja 

           Nee  
Zo ja, welke (Naam+Plaats): 
 
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 
Wilt U spelend of niet spelend lid worden :                  Spelend 
                                                                                     Niet spelend  
                 
Datum:  …………………… 
 
 
 
 
 
Handtekening:   Handtekening ouder/verzorger 
     (alleen bij jeugdleden)  

Pasfoto 
 

voorzien 

 
van 

naam 

 
2½ x 3 
cm 


