
 
 
Hierbij geef ik mij op als lid van Basketball vereniging Souburg. 
 
Achternaam:  
Voornaam:  
Adres:  
Postcode:  
Woonplaats:  
Telefoonnummer:  
Geboortedatum:  
Geslacht: M/V/O 
Emailadres:  
  
Scheidsrechters diploma:  
Eerder ingeschreven 
gestaan bij een 
basketbalvereniging 

Ja/Nee 

 
De gegevens op dit formulier worden gebruikt voor de ledenadministratie, aanmelding bij Basketball 
Vereniging Souburg en berichten naar haar leden. Voor meer informatie hierover kijk op de website onder het 
kopje informatie-> Privacy verklaring. 
Er kunnen tijdens trainingen en wedstrijden foto’s/filmpjes worden gemaakt die op de website/facebook 
worden geplaatst, als u hier bezwaar tegen hebt kunt u dit aangeven bij het bestuur van de vereniging. 
 
Datum + plaats : Handtekening: 
  

 (Bij minderjarigheid dient een ouder of voogd te tekenen) 
 
Dit formulier dien je samen met een pasfoto en het bondsgeld voor het eerste seizoen inleveren bij Cees 
Rijnberg  
(€ 40,00, € 50,00 of € 60,00) op onderstaande adres: 
Foto mailen mag ook! info@bvsouburg.nl 
 
Cees Rijnberg 
Burchstraat 39a 
4388 JK Oost-Souburg 
0118-461923 
ceesrijnberg@gmail.com 



BASKETBALL      VERENIGING       SOUBURG. 
 
Voorzitter / Postadres/Gemeente /Technische Commissie: 
Cees Rijnberg 
Burchtstraat 39 a 
4388 JK Oost-Souburg 
Tel.: 0118-461923 
E-mail: ceesrijnberg@gmail.com 
 
Secretaris & Ledenadministratie & website/facebook: 
Donja Vliet Vlieland 
E-Mail: info@bvsouburg.nl 
 
Wedstrijdsecretaris: 
Vacant 
E-mail: bvs.wedstrijd@gmail.com 
 
Penningmeesters:  
Arno Franke / Annegret Scheers 
E-mail: bvsouburg@gmail.com 
Girorekening BV Souburg : NL 44 INGB 0002 084 146 
 
Jeugdcommissie: 
Vacant 
 
Contributie en bondsgeld voor seizoen 2022-2223. 
     Contributie (per maand). Bondsgeld (per seizoen). 
Senioren (2006 of eerder)                17,-    60,- 
U18 – U16 (2005/2006/2007/2008)             14,-    50,- 
U14-U12-U10-U8  (2009 en later)    11,-    40,- 
 
Penningmeester vraagt om de contributie per automatische incasso te betalen en het liefst deze 
te betalen per kwartaal , automatische incasso zelf regelen !!! 
Je blijft lid (dus ook contributie verschuldigd !!)  totdat je schriftelijk bij onze penningmeester of 
secretaris je lidmaatschap hebt opgezegd. 
Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen met één van onze bestuursleden. 
 
TENUE   BV  SOUBURG. 
Het officiële tenue van BV Souburg is oranje shirt en oranje broek. 
Het wedstrijdtenue is te koop bij Cees Rijnberg en kost  € 45 , =  
Graag tevoren telefonische afspraak maken : 0118 – 461923. 
 
AKTIVITEITEN  LEDEN  EN  OUDERS. 
De Basketball Vereniging Souburg verwacht van de leden dat ze ook de handen uit de mouwen 
steken en helpen met trainen geven , coachen , fluiten , bemensen wedstrijdtafel bij wedstrijden , 
zaalleiding , helpen bij niet basketball-aktiviteiten etc. – etc. 
Van de ouders / verzorgers verwachten we dat ze enkele keren per seizoen met kinderen willen 
rijden naar de uitwedstrijd van hun “ kinds-team”. 
Zijn er ouders die meer willen doen dan kunnen ze contact opnemen met een bestuurslid  
van onze vereniging. 


