
correspondentieadres:  Tramstraat 40, 2551 TW Den Haag
locaties: Sporthal Forum Kwadraat, Vliegerlaan 2-4, 2273 BV Voorburg
 Sporthal De Fluit, Fluitpolderplein 1, 2262 LD Leidschendam
www.cobranova.nl  email: info@cobranova.nl 

CobraNova Basketball

Inschijrformulier
spelend lid  Team:  Bankspeler bij: 
niet-spelend lid/recreant 
 Vraag aan je coach in welk team je speelt

Bij voorkeur 
een digitale

pasfoto mailen aan
pasfoto@cobranova.nl 

met vermelding 
naam en 

geboortedatum.

Onderstaande graag duidelijk en in blokletters invullen

Achternaam:   M   V

Voornaam:

Adres:

Postcode:  Woonplaats:

Geboortedatum

Telefoon:

E-mailadres:

Medische bijzonderheden:

Beroep/beroep ouder(s): 

  ondernemer         loondienst

Onderstaande vragen s.v.p. volledig en naar waarheid invullen

1. Heb je een basketbal-scheidsrechtersdiploma?   Ja   Nee
Zo ja: welk diploma?           F /   E /   D

2. Ben je al eens eerder spelend lid geweest van een basketbalvereniging?   Ja   Nee
Zo ja: hoe lang geleden en ben je in het bezit van een schuldvrijverklaring?                      jaar  Ja   Nee 
(schuldvrijverklaring bijvoegen indien deze beschikbaar is)

3. Ben je ooit geroyeerd geweest door een sportvereniging?  Ja   Nee
Zo ja: door welke verenging? 

Reden:

4. Ben je in het bezit van een Ooievaarspas?  Ja   Nee



Onderstaande s.v.p. goed lezen voor het zetten van de handtekening(en)!

1. Ik heb de vragen op dit formulier naar waarheid ingevuld.
2. Ik verklaar hierbij mijn contributie en eventuele boetes op tijd te betalen.
3.  Ik ben op de hoogte van de regels rond opzegging van het lidmaatschap; als ik ná 1 mei van enig seizoen mijn 

lidmaatschap opzeg, betaal ik het volledige contributiebedrag voor het volgende seizoen.
4.  Ik ben op de hoogte van de regels van de vereniging en ik houd mij eraan. Ik weet dat ik voor diverse taken zoals 

jurytaken en vanaf mijn 16e jaar scheidsrechterstaken wordt ingedeeld en zal deze taken ook stipt uitvoeren. Als ouder 
accepteer ik dat ik voor diverse taken kan worden ingedeeld zolang mijn kind zelf niet in staat is om deze taken uit te 
voeren. Met name ben ik bereid om bij uitwedstrijden voor vervoer van de kinderen zorg te dragen.

5.  Ik ben op de hoogte van het feit dat ik een boete kan krijgen, geschorst, of geroyeerd kan worden, als ik mij niet aan 
de regels houd e.e.a. conform de statuten en het huishoudelijke reglement. De statuten en het huishoudelijk reglement 
zijn te downloaden van de CobraNova website. Een exemplaar hiervan kan op verzoek via e-mail aan mij worden 
verstrekt.

6.  Door deze aanmelding geef ik toestemming voor het plaatsen van foto’s waar ik op afgebeeld sta  
op www.cobranova.nl en op www.facebook.com/CobraNovaBasketball.

Datum: .......................................................  Handtekening lid: ..................................................................

Plaats:........................................................  Handtekening ouder: ..............................................................  
(indien lid niet volwassen)

Dit ingevulde en ondertekende formulier inleveren bij een trainer of bestuurslid. 
Maak € 20,- inschrijfgeld over op rekeningnummer NL33 INGB 0003 5407 99 t.n.v. Basketballvereniging Cobranova 
o.v.v. de naam van het nieuwe lid.



Contributie 2017 / 2018
Team Leeftijd Contributie
Peanuts Geboren in 2008 en later € 175,-
Peanuts / U10 Geboren in 2008 en later € 240,-
U10 Geboren in 2008 en later € 300,-
U12 Geboren in 2006 en 2007 € 300,-
U14 Geboren in 2004 en 2005 € 300,-
U16 Geboren in 2002 en 2003 € 365,-
U18 Geboren in 2000 en 2001 € 365,-
U20 Geboren in 1998 en 1999 € 365,-
U22 Geboren in 1996 en 1997 € 365,-
Senioren Geboren in 1995 en eerder € 365,-
Recreant* (jeugd) Geboren in 1995 en later € 230,-
Recreant* (senior 1) Geboren in 1995 en eerder € 210,-
Recreant* (senior 2) Geboren in 1995 en eerder € 275,-
Topsport toeslag 2e Divisie  € 60,-
Topsport toeslag 1e Divisie en hoger  € 110,-
Inschrijfgeld  € 20,-
Aanbetaling komt hiermee te vervallen
*  Recreanten zijn leden die geen wedstrijden spelen, maar uitsluitend aan trainingen meedoen

Betalen van jouw contributie
De facturatie zal door Club Collect gedaan worden

Tenuekosten.
Tenues worden door de leden zelf aangeschaft, en er is dus voor het tenue geen borg/huur in de contributie opgenomen. 
Meer informatie kun je te vinden op de website of bij je trainer/coach.

Ooievaarspas
Wie in het bezit is van een Ooievaarspas kan hiermee in bepaalde gevallen (een deel van) de contributie vergoed krijgen. 
Hiervoor moet je jouw pas bij de vereniging laten scannen. De dagen en tijden waarop dit mogelijk is ontvang je bij de 
contributiebrief. Mocht je op die dagen verhinderd zijn, dan kun je een afspraak maken via contributie@cobranova.nl.

Gezinskorting (geldt alleen voor jeugdleden)
Korting 2e spelend lid  - 25,-
Korting 3e spelend lid  - 75,-
Korting 4e spelend lid  - 100,-
Deze korting wordt niet verleend in combinatie met een ooievaarspas of aan seniorleden.

Inschrijving tijdens het seizoen
Wie tijdens het seizoen lid wil worden, betaalt de volgende percentages van de contributie:
• per 1 november: 90% contributie + € 20,- (inschrijfgeld)
• per 1 januari: 70% contributie + € 20,- (inschrijfgeld)
• per 1 maart: 50% contributie + € 20,- (inschrijfgeld)

Incassobeleid
Bij niet tijdig betalen ontvang je eerst een herinnering. Indien er na deze herinnering niet binnen vier weken wordt 
betaald, wordt je direct geschorst van wedstrijden en trainingen. Mocht je vervolgens nog niet betalen, dan wordt de 
vordering ter incasso uit handen gegeven, waarbij de incassokosten voor jouw rekening komen.

Vragen over de contributie? Email naar: contributie@cobranova.nl

Opzegging lidmaatschap (LET OP!)

Opzegging van het lidmaatschap moet gebeuren vóór 1 mei van het lopende seizoen.
Na die datum wordt je lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. Dus, zeg je je lidmaatschap  
op ná 1 mei a.s. dan ben je verplicht het volledige contributiebedrag te betalen voor het 
daaropvolgende seizoen.

Schrijf je je wel uit voor 1 mei en besluit je daarna toch te blijven, dan moet je je weer inschrijven voor  
1 september. Doe je dit niet, dan kan CobraNova je geen plaats garanderen als lid voor het komende 
seizoen. Ook dien je in dat geval opnieuw inschrijfgeld te betalen.

Opzegging kan per brief: CobraNova Basketball, Tramstraat 40, 2551 TW Den Haag.
Of per e-mail: ledenadministratie@cobranova.nl


