
Datum Lidnummer Team Pasfoto Wijk 
 

 
 

 
ja/nee 

 

 

Basketballvereniging Grasshoppers 
Postbus 246, 2230 AE  KATWIJK 

Strippenbasketballkaart 
 
Op vertoon van dit formulier kan men 3 maal gratis trainen bij de Basketballvereniging 
Grasshoppers. De trainer/coach moet een paraaf zetten op de hieronder vermeldde 
trainingen. Na de derde training kan men lid worden via dit aanmeldformulier. 
Naam trainer/coach: Naam trainer/coach: Naam trainer/coach: 

Paraaf Paraaf Paraaf 

1e training 2e training 3e training 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van Basketballvereniging Grasshoppers 
en verklaart zich te houden aan de rechten en plichten als lid van de vereniging, 
genoemd in de statuten en het huishoudelijk reglement. 

1 pasfoto bijvoegen, digitaal via ledenadministratie@grasshoppers.nl. 

Roepnaam  
+  

achternaam 
: 

 

Adres : 
 

Postcode  
+  

woonplaats 
: 

 

Telefoon: Mobiel : Geslacht:   man/vrouw 

Nationaliteit: 

Geboortedatum:  Geboorteplaats: 

Emailadres : Scheidsrechtersdiploma:    Ja/Nee 
 
Welk diploma:  F /  E /  D (kopie bijvoegen) 

Handtekening : 
 
 
 

 
Ik train bij (team): 

Ik wil (zo snel mogelijk) 
wedstrijden spelen:              ja/nee 

Voor leden beneden de 18 jaar moeten de ouders/verzorgers mede ondertekenen 

Handtekening : 
 
 

 

  

Handtekening : 
 
 

 

 

Het volledig ingevulde en ondertekende formulier in de kopybus deponeren 



 

Basketballvereniging Grasshoppers 
 www.grasshoppers.nl 

Postbus 246 
2220 AE  Katwijk 

 
Geachte lezer, 
 

Hieronder de belangrijke spelregels die aandacht vragen bij het lidmaatschap van 
de Basketballvereniging Grasshoppers. 
 

► de contributie en het wedstrijdgeld is vrijwel alleen voor de kosten die gemaakt 
worden voor zaalhuur en de afdracht aan de Nederlandse Basketball Bond 
(NBB). 

Bovenstaande gelden worden geheven per jaar, afmelden is, volgens de statuten, 
alleen mogelijk aan het einde van het seizoen, DUS IN MEI. 
 

Aandacht voor: 
► Sponsoren Om alle zaken te bekostigen is sponsoring een must!!! Heb je ideeën 

of een sponsor? geef een tip aan de Sponsor commissie,  
voorzitter Kees Ouwehand, tel. 071-4027308 of mail sponsor@grasshoppers.nl.  
Clubblad De Rebound 
Adverteren in het clubblad De Rebound is mogelijk tegen een redelijk tarief, dus 
vraag de winkelier waar je veel komt of kijk eens rond in familiekring, informatie 
is verkrijgbaar de Sponsorcommissie. 
Vrienden van Grasshoppers 
Voor minimaal € 50,- vermelding op de sponsorTV in de verenigingsruimte De 
Bucket en gegarandeerde vrije toegang tot de wedstrijden van Dames 1 en 
Heren 1. Meld u aan bij vriendenvan@grasshoppers.nl  
Wij sparen oud papier 
Op het parkeerterrein bij de sporthal Cleijn Duin staat een permanente (rode) 
oud-papier container voor de leden van Solar sytemen-Grasshoppers. Stort je 
oud papier in de container en steun jezelf!!! een beter doel kan je toch niet 
verzinnen? 

► Vervoer naar de uitwedstrijden zijn een verantwoordelijkheid van de spelende 
leden. De vereniging verzorgt zo mogelijk een schema van de taken voor het 
rijden naar uitwedstrijden. 

► Bij het spelen van wedstrijden zijn een aantal personen bezig om jouw wedstrijd 
in goede banen te leiden (zaterdagtaak). 
Deze taken, fluiten - tafelen - zaalwacht, zijn verplicht vanaf 13 jaar. Cursussen 
worden georganiseerd door de vereniging in samenwerking met de NBB. 
Grasshoppers kent een boete-systeem bij het niet volbrengen van een taak, let 
dus goed op het prikbord in de sporthal Cleijn Duin en het clubblad Rebound of 
de website www.grasshoppers.nl. 

► De leden van Grasshoppers spelen in principe altijd competitie. Bij aanmelding is 
het inleveren van 1 pasfoto verplicht. De vereniging kan bepalen dat teams geen 
competitie spelen. Als een nieuw lid geen competitie wil spelen is het mogelijk 
om schriftelijk dispensatie aan te vragen. 

► Wil je wat doen m.b.t. trainen, coachen of bestuursactiviteiten geef je op bij een 
van de bestuursleden of de technische commissie. Dit geldt natuurlijk ook voor 
belangstellende ouders. 

► De Commissie Verenigingsruimte kan altijd barmedewerkers gebruiken. Geef je op 
aan Tineke Zuiderduin, tel. 071-4078846 of via mail tinekle10@hotmail.com.  

► Elk lid moet een vrijwilligerstaak uitvoeren, bij jeugdleden tot 16 jaar, dient 1 van de 
ouders/verzorgers minimaal 1 vrijwilligerstaak uit te voeren. De vrijwilligerstaken zijn 
te vinden op de website onder het tabblad: Verenigingstaken. 

 
 

Wij wensen je een plezierige basketballtijd toe. Als je vragen hebt kan je die altijd kwijt 
bij een van de bestuursleden of commissieleden, de telefoonnummers zijn te vinden in 
het Clubblad De Rebound. 
 

Met vriendelijke groeten, 
Bestuur Basketballvereniging Grasshoppers, 

mailto:sponsor@grasshoppers.nl
mailto:vriendenvan@grasshoppers.nl
http://www.grasshoppers.nl/
mailto:tinekle10@hotmail.com


Contributie 2016 
 

Leeftijdsgrenzen seizoen 2015/2016 
Senioren geboren in 1993 en vroeger 
U22 geboren in 1994 en 1995 
U20 geboren in 1996 en 1997 
U18 geboren in 1998 en 1999 
U16 geboren in 2000 en 2001 
U14 geboren in 2002 en 2003 
U12 geboren in 2004 en 2005 
U10 geboren in 2006 en 2007 
U8 geboren in 2008 en later 

Leeftijdsgrenzen seizoen 2016/2017 
Senioren geboren in 1994 en vroeger 
U22 geboren in 1995 en 1996 
U20 geboren in 1997 en 1998 
U18 geboren in 1999 en 2000 
U16 geboren in 2001 en 2002 
U14 geboren in 2003 en 2004 
U12 geboren in 2005 en 2006 
U10 geboren in 2007 en 2008 
U8 geboren in 2009 en later 

 

Contributie 2016 (bedragen op seizoensbasis) 

Contributie Wedstrijdgeld Totaal 
U20 t/m Senioren € 155,- € 90,- € 245,- 
U14 t/m U18 € 155,- € 75,- € 230,- 
U8 t/m U12 € 155,- € 45,- € 200,- 
Geen competitie spelende senioren leden  € 100,- 
 

Nieuwe leden betalen een entreegeld van € 15,- voor kosten niet opgenomen in de contributie. 
 

De contributie wordt per kalenderjaar in rekening gebracht. Voor de contributie geldt dat je bij 
een overgang van U12 naar U14 en van U18 naar U20 je de helft van de contributie van de 
leeftijdscategorie van de eerste helft van het jaar en de helft van leeftijdscategorie waar je in het 
tweede helft van het jaar in speelt moet nemen. Voor leden die geboren zijn in 2004 dus de helft 
van € 200,- + de helft van € 230,- = € 215,-. Bij aanmelding na de zomervakantie betaal je de 
contributie van de leeftijdsklasse. 
 

De contributie betreft hoofdzakelijk zaalhuur en afdrachten aan de Nederlandse Basketball Bond 
(NBB). De contributie wordt per kalenderjaar in rekening gebracht, dit om organisatorische 
redenen en door de wijze van heffing bondsafdracht. 
 

Arbitrage bijdrage 
Van teams die spelen met bondsscheidsrechters of E-arbiters wordt een bijdrage gevraagd in 
de kosten. Dit door de hoge kosten van arbitrage. De NBB en Rayon-West berekenen alle 
kosten door aan de vereniging (reiskosten en vergoeding wedstrijden). De bijdrage  
is € 50,- per seizoen. 
 

Bijdrage extra kosten 
In de Algemene Ledenvergadering is besloten een extra bijdrage te heffen van teams die 
standaard dubbel trainen. De bijdrage is vastgesteld op € 50,- per seizoen. Deze bijdrage wordt 
in rekening gebracht bij de seizoensnota, medio september.  
 

Wedstrijdkleding 
Wedstrijdkleding is geregeld door de vereniging, de bijdrage is vastgesteld  
op € 15,- per seizoen. 
 

Belangrijk!!! 
Afmelden tijdens het lopende seizoen 2015-2016 (van augustus tot en met mei) is niet mogelijk. 
Afmelden moet SCHRIFTELIJK gebeuren bij de secretaris van de vereniging. 
 

Leden van Grasshoppers spelen in principe altijd competitie. Alleen bij aanmelding is het 
mogelijk om, uitdrukkelijk te melden dat geen competitie wordt gespeeld. Hierbij geldt dat 
competitiespelende leden voor niet-competities spelende leden gaan 
 

Betaal op tijd!! 
Wanneer er niet betaald, wordt binnen de gestelde termijn er binnen 1 maand na het verstrijken 
van de betalingstermijn een herinnering gestuurd kan worden met € 2,50 administratiekosten. 
De herinnering moet binnen twee weken zijn betaald. Na verstrijken van de betalingstermijn van 
de herinnering kan de penningmeester een tweede herinnering versturen met € 5,- 
administratiekosten. In deze tweede herinnering wordt tevens gemeld dat de vordering ter 
invordering wordt aangeboden aan een gerechtsdeurwaarder. Alle bijkomende kosten zijn 
voor rekening van het lid..



Vriendenloterij 
ook voor 
Grasshoppers! 

 

 

 

Via http://www.vriendenloterij.nl/ 

Bij “Ik steun een club of vereniging naar keuze” is Grasshoppers te vinden als  
Basketbalver Grasshoppers KATWIJK ZH.  
 

 

GRASSHOPPERS SPAART OUD PAPIER, U TOCH OOK!!!!  
 
Op het parkeerterrein van de sporthal Cleijn Duin staat permanent een oud-papier 
container voor de leden van Grasshoppers. Stort je oud papier in de container en steun 
jezelf!!! een beter doel kan je toch niet verzinnen? 
 

Geen zin of ruimte om het oud papier te verzamelen?? 
 

Wordt dan donateur van de verenging. Voor minimaal € 25,00 per seizoen ontvangt u 
het clubblad De Rebound.  
 

Nog meer de vereniging steunen? Wordt dan lid van Vrienden van Grasshoppers. Voor 
€ 50,- wordt uw naam getoond op de sponsorTV in de verenigingsruimte en tijdens de 
presentatie bij de wedstrijden van Dames 1 en Heren 1. Hiermee steunt u de topteams 
en de vereniging Solar-systemen Grasshoppers. 

 

http://www.vriendenloterij.nl/

