
 

INSCHRIJFFORMULIER  
BASKETBALLVERENIGING  

HANZE STARS 
 

Achternaam en voorletters   

Roepnaam   

Geslacht (m/v)   

Straat   

Postcode/Woonplaats   

Geboortedatum   

Telefoonnummer   

E-mailadres   

Bankrekeningnummer   

 

graag duidelijk één van onderstaande vakjes aankruisen) 

 Ik ga COMPETITIE spelen en kom mijn verplichtingen na als timer/scorer/scheidsrechter (geldt 
niet voor U12) 
Voor jeugdleden (t/m U22): de ouders zorgen voor vervoer tijdens uitwedstrijden volgens een 

van te voren bekend schema: mijn ouders kunnen WEL / NIET* voor vervoer zorgen. 

 Ik word RECREANT 
 

Als je competitie gaat spelen, lever dan tegelijk met dit formulier één pasfoto in.  

 

Ik heb afgelopen seizoen  WEL  /  NIET* bij een andere basketbalvereniging gespeeld. 

Zo ja, naam vorige vereniging:  ............................................................... 

Heb je een scheidsrechters licentie?    JA / NEE*  Zo ja, welk:   BS2, BS3 of BS4*  



NOTA BENE: voor leden tot 18 jaar moeten ouders/verzorgers verplicht onderstaande gegevens van 
henzelf volledig invullen: 
 

Naam + voorletter(s): 

Adres: 

Postcode + woonplaats: 

Telefoonnr.:     Mobiel: 

E-mail adres: 

 

HANZE STARS EN PRIVACY 

Hanze Stars houdt zich aan de regels met betrekking tot je persoonsgegevens. We registeren 

alleen die informatie die we echt nodig hebben (t.b.v. indeling in teams, wedstrijden, 

lidmaatschap NBB, trainingen en taken) en je te kunnen informeren over verenigingszaken 

en -activiteiten. Onze privacyverklaring vind je op de website. 

Hanze Stars wil foto’s en filmpjes die gemaakt worden van verenigingsactiviteiten en 

wedstrijden graag kunnen plaatsen op onze website, in nieuwsbrieven, op social media of in 

andere uitingen ter promotie van onze sport en vereniging. We vragen je toestemming om 

foto’s en filmpjes waar jij/je zoon of dochter op staat te mogen gebruiken. Uiteraard kun je 

ons ook dan verzoeken specifieke foto’s of filmpjes niet (meer) te gebruiken.  

Mogen we de foto’s en filmpjes gebruiken waar jij/je zoon of dochter op staat? 

 Ja, ik geef Hanze Stars toestemming om foto’s van verenigingsactiviteiten waarop ik voorkom, te 

gebruiken op de hierboven genoemde media. 

 Nee, ik wil niet dat Hanze Stars foto’s waar ik op sta gebruikt op de genoemde media 

 

Datum: ……………………………………… Handtekening: ………………………………………………………. 

(bij leden onder de 18 jaar handtekening van ouder/verzorger) 

 

Dit formulier z.s.m. opsturen naar de ledenadministratie van Hanze Stars, Andrea v/d Ster, 

Garsenshof 3, 7232 LA Warnsveld, of per e-mail: ledenadministratie@hanzestars.nl 

 

 

mailto:ledenadministratie@hanzestars.nl

