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Aanmeldformulier Basketbalvereniging Wildcats 
 

 

 

Opgericht mei 1992 
 
Algemeen secretariaat: 
Tolhuis 33-53 
6537 NJ Nijmegen 
Telefoon: 06-19043301 
 

Technische Commissie: 
Tolhuis 33-53 
6537 NJ Nijmegen 
Telefoon: 06-19043301 

ING Bank  
IBAN NL39 INGB 0000086618 
K.v.K.nr.: 40.146.638 
te Nijmegen 
 

E-mail : info@wildcats-nijmegen.nl  Internet: www.wildcats-nijmegen.nl 

 
 
Achternaam:    _________________________________M/V * 

Roepnaam:   ______________________________________ 

Geboortedatum:  ______________________________________ 

Adres:    ______________________________________ 

Postcode/Woonplaats:  ______________________________________ 

Telefoon lid:   ______________________________________ 

Email lid:   ______________________________________ 

Telefoon Ouder/Verzorger: ______________________________________ 

Email Ouder/ Verzorger: ______________________________________ 

IBAN (Rekeningnummer): ______________________________________ 

(*) doorhalen wat niet van toepassing is 

 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 
 
Ik geef toestemming (deze aankruisen) om mijn gegevens te gebruiken voor: 
 het plaatsen van foto’s/ video’s waarop ik sta op website, nieuwsbrief, 

teamfoto, sociale media (bv. Facebook) 
 het bewaren van gegevens voor historische doeleinden (bv. reünie) 
 het informeren over specifieke activiteiten (bv. eindejaarstoernooi) 
 geen van alle. 
 
 
 

 
 
Heb je eerder bij een andere basketbalvereniging gespeeld? 

 
 Ja, bij _______________________ Relatienr. _______________________ 

Zo ja, dan moet je een schuldvrijverklaring NBB op vragen bij jouw vorige 
vereniging en deze mailen naar de ledenadministratie van Wildcats. 

 Nee 
 

Wil je competitie gaan spelen? 
 
 Ja, en daarom kom ik de volgende verplichtingen na: 

 Ik heb een geldig wedstrijdtenue; 
 Ik zorg voor een digitale pasfoto voor de competitie; 
 Ik zorg dat ik mijn spelregelbewijs heb behaald (vanaf 15 jaar); 
 Ik. mijn ouders en/of verzorgers zorg(en) voor vervoer tijdens uitwedstrijden 

volgens een van te voren bekend schema; 
 Ik neem deel aan het tafelen en fluiten conform het tafel-, fluit- en 

speelschema (spelers vanaf 16 jaar); 
 Ouders/verzorgers van spelers onder de 18 zijn bij inschrijving automatisch 

mede verantwoordelijk voor tafelen bij thuiswedstrijden; 
 Nee, ik wil graag trainend lid/recreant lid worden. 

 
Heb je een scheidsrechtersdiploma? 

 
 Ja, namelijk: BS2 (F)/ BS3 (E)/ BS4 (D) (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 Nee, maar wanneer ik 15 jaar of ouder ben ik ga de cursus volgen. 

 
Elk spelend lid van 16 jaar en ouder is verplicht een scheidsrechter BS2 diploma te 
halen en te fluiten op zijn/ haar niveau.  
Wildcats verzorgt jaarlijks een scheidsrechters BS2 cursus. 
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Vrijwilligers 
 
Zonder vrijwilligers geen vereniging. Daarom verwachten wij dat iedereen een 
bijdrage levert aan de club. Hieronder kunt u hiervoor uw keuze aangeven. 
 Kantinedienst 
 Lid activiteitencommissie 
 Ophalen Oud Papier Enkele keren per jaar volgens een schema  
 Materiaalbeheer 
 Sponsorcommissie 
 Trainer/coach* 
 Overige taken in overleg met het bestuur  
 Anders, namelijk______________________________________________ 
*een trainersdiploma is pas vanaf de 1e klasse verplicht. Daaronder is het facultatief. Mocht je een 
trainersdiploma willen behalen dan is het mogelijk om dit op kosten van Wildcats te doen  
 
 
Aandachtspunten 
 
 Een wedstrijdtenue is verplicht bij wedstrijden. Deze is te bestellen bij 

Sportshop Richard Kregting in Nijmegen; 
 Het wedstrijdnummer dient voor aanschaf van het tenue afgestemd te 

worden met het secretariaat; 
 Opzeggen lidmaatschap dient voor 1 mei en per e-mail te gebeuren bij de 

ledenadministratie (ledenadministratie@wildcats-nijmegen.nl)  
Het lidmaatschap eindigt dan per 1 juli van datzelfde jaar; 

 De contributie geeft recht op minimaal 1 training in de week in de periode 
dat Wildcats de zaal heeft gehuurd. Het deelnemen aan wedstrijden en het 
volgen van meerdere trainingen per week zal in overleg met de trainer 
worden vastgesteld; 

 Zie www.wildcats-nijmegen.nl voor het Huishoudelijk Reglement. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contributie 

 
o Ik geef hierbij toestemming de contributie van mijn rekening af te laten 

schrijven.  
o Mijn kind komt in aanmerking voor Stichting Leergeld.  

Stichting Leergeld biedt ouders met een beperkt budget een gedeeltelijke onkostenvergoeding 
op jaarbasis voor sport of cultuur. (Let op: Het jaar komt niet overeen met een 
basketbalseizoen.) 

o Ik kom, als volwassene, in aanmerking voor de Meedoen-regeling.  
De Meedoen-regeling is bestemd voor volwassenen met een beperkt inkomen. Zij ontvangen 
daarvoor van de gemeente een onkostenvergoeding. 

 
Aldus naar waarheid ingevuld: 
 
Plaats: ___________________________ Datum: ___________________  
 
 
_________________________________ 
Handtekening (indien minderjarig: handtekening ouder/ verzorger) 
 
 
Akkoord door trainer: 
 
Naam: ___________________________ Team: ___________ 
 
 
__________________________________ 
Handtekening: 
 
 

Volledig ingevulde formulieren opsturen naar de ledenadministratie: 
Heeskesacker 20-18, Nijmegen 
Denk aan de 2 handtekeningen. 

 
NB: De inschrijving is pas definitief, wanneer u een bevestiging 
van inschrijving door de ledenadministratie heeft ontvangen. 
 


