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Basketbalvereniging Flevo Musketiers, statutair gevestigd te Lelystad 
Handelsregister K.v.K. Lelystad, nr 40060138 

1.  Persoonlijke gegevens 
 

Achternaam _________________________ 
Tussenvoegsel _________________________ 
Roepnaam _________________________ 
Voorletter(s) _________________________ 

Geslacht  mannelijk  vrouwelijk 
Adres _________________________ 
Postcode _________________________ 
Woonplaats _________________________ 
 
Geboortedatum __ - __ - ____ 
 
Telefoonnummer _________________________ 
Mobiele tel. _________________________ 
E-mail adres *  _________________________ 
 
* Het e-mail adres moet een actief adres zijn, bij jeugdleden bij voorkeur het adres van de ouders/ 
verzorgers. De vereniging streeft ernaar zoveel mogelijk te communiceren per e-mail. 

 
2.  Lidmaatschap  
  
 Als ik lid wordt van Flevo Musketiers wordt ik automatisch lid van de Nederlandse Basketbalbond (NBB) 

Ik wil me per direct1 aanmelden als  wedstrijd spelend lid 

   alleen trainend lid 
   
 Ik heb één of meerdere proeftrainingen gevolgd bij basketbalvereniging Flevo Musketiers 

  ja, team _________________________ 

  nee  
 
  
3.  Contributie 
 

Ik voldoe de contributie in  één keer           drie termijnen       vijf termijnen 
 
IBAN NUMMER      _______________________________ Tenaamstelling  ________________________ 
 
OF 
 
Ik wens een afwijkende afspraak te maken voor de betaling van de contributie (hieraan kunnen extra 
kosten verbonden zijn). Toelichting: 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

4. Jeugdsportfonds aanvragen 
 

  Ik verklaar dat ik een bijdrage van het jeugdsportfonds ga aanvragen (zie jeugdsportfonds.nl/Lelystad) 
Ik ben mij bewust dat het lidmaatschap pas ingaat na ontvangst van een positieve uitslag van het JSF. Ik 
ben mij bewust dat de bijdrage vanuit het JSF niet voldoende is en ik weet dat ik moet bijbetalen. 

 
 

 
1 Aanmeldingen ontvangen na de meivakantie worden verwerkt ingaande het nieuwe seizoen. ‘Per direct’ betekent NIET dat er direct 
meegespeeld kan worden met wedstrijden. Per brief wordt u geïnformeerd wanneer de aanmelding is verwerkt en deelname aan wedstrijden 
mogelijk is. 
 

PASFOTO 
 
Inschrijfformulier + pasfoto 
inleveren bij: 
 
B.V. Flevo Musketiers 
t.a.v. Mandy Versteege 
 
 
 
Het formulier en de  pasfoto mag ook 
digitaal worden gemaild naar:  
ledenadministratie@flevomusketiers.nl 
o.v.v. naam en leeftijd. 
 

https://www.jeugdsportfonds.nl/fonds/lelystad/
mailto:ledenadministratie@flevomusketiers.nl
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5.  Basketbal verleden 
 
Ik ben in de afgelopen vijf jaar reeds eerder lid geweest van een basketbalvereniging 

 nee 

 ja, conform reglementen van de Nederlandse Basketbalbond (NBB) stuur ik met dit inschrijfformulier 
een schuldvrijverklaring van mijn vorige basketbalvereniging mee 

 
 

Ik ben in het bezit van een basketbal scheidsrechters diploma  nee  ja:      BS2  BS3  BS4 
 

Ik ben in het bezit van een basketbal trainersdiploma  nee  ja:   BS2  BS3  BS4 
       
   
 
Beëindiging Lidmaatschap 
Het beëindigen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail bij de ledenadministratie of per 
post op het correspondentieadres) en bij voorkeur met opgave reden.  
 
De opzegging dient uiterlijk 31 mei voorafgaand aan het nieuwe seizoen door de ledenadministratie te zijn 
ontvangen. Tot die datum is opzegging kosteloos. Indien een opzegging na 31 mei wordt ontvangen dient het 
lid minimaal de vaste afdrachten (van NBB) te voldoen. Indien de afmelding na 31 augustus plaats vindt zal de 
volledige contributie voor het nieuwe seizoen voldaan moeten worden. 
 

Ik heb kennis genomen van het huishoudelijk reglement (www.FlevoMusketiers.nl/Huishoudelijk Reglement 
en Privacy- Policy) en de privacy-policy van basketbalvereniging Flevo Musketiers en ga akkoord met de 
hieruit voortkomende verplichtingen. Ook machtig ik basketbalvereniging Flevo Musketiers de vastgestelde 
contributies (en eventuele toeslagen) tot schriftelijke wederopzegging van mijn bankrekening af te 
schrijven. 
 
Aldus naar waarheid ingevuld, 
 
Datum __ - __ - 20__                                          Plaats _________________________ 
 
Handtekening (ouder / verzorger indien minderjarig) 
 
_________________________ 
 

 
 
Volledig ingevuld inschrijfformulier met één recente pasfoto2 opsturen naar: 
ledenadministratie@flevomusketiers.nl of 
 
Basketbalvereniging Flevo Musketiers 
t.a.v. Mandy Versteege 
postadres op te vragen via ledenadministratie@flevomusketiers.nl.  
 
De pasfoto bij voorkeur digitaal sturen naar: ledenadministratie@flevomusketiers.nl  onder vermelding van 
naam en leeftijd. 

 
2 Een pasfoto is noodzakelijk. Zonder pasfoto kunt u niet worden ingeschreven bij de Nederlandse Basketbalbond (NBB) en kan er niet 
worden deelgenomen aan wedstrijden. Een pasfoto moet in kleur zijn. Het gezicht moet van voren te zien zijn. 

http://www.flevomusketiers.nl/onze-regels
http://www.flevomusketiers.nl/onze-regels
mailto:ledenadministratie@flevomusketiers.nl
mailto:ledenadministratie@flevomusketiers.nl
mailto:ledenadministratie@flevomusketiers.nl

