VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
NORTHSIDE BALLERS
SEIZOEN 2020 - 2021
Aan het lidmaatschap bij Northside Ballers Amsterdam zijn verantwoordelijkheden en verplichtingen
verbonden. Deze verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn hieronder opgesomd.

1. ALGEMENE verantwoordelijkheden en verplichtingen
A. Als lid van een vereniging ben je onderdeel van een groter geheel. Leden dienen zich te houden
aan de bepalingen van de gedragscode van de vereniging. Deze is gepubliceerd op onze website,
te weten op https://northsideballers.nl/home/documenten
B. Northside Ballers Amsterdam streeft openheid en transparantie na. Elk jaar vindt minimaal een
keer een algemene ledenvergadering (ALV) plaats waarin de leden zullen worden meegenomen
in het beleid van de vereniging.
C. Het bestuur van Northside Ballers Amsterdam wil zo duidelijk en direct mogelijk communiceren
met alle leden. Daarvoor zijn whatsapp-groepen in het leven geroepen waarmee snel en efficiënt
kan worden gecommuniceerd.
D. Leden die deelnemen aan de competitie dienen te spelen in clubtenue (shirt en broekje). Er zijn
twee mogelijkheden om het nieuwe clubtenue te ontvangen, namelijk kopen en huren. De
gewenste optie dient te worden gecommuniceerd met het bestuur.
E. Bij deelname aan de competitie wordt digitaal een foto gemaakt.

2. FINANCIËLE verantwoordelijkheden en verplichtingen
A. Een lid verbindt zich bij aanmelding voor het gehele verenigingsjaar 2020-2021 aan de vereniging
en is derhalve contributieplichtig voor het hele verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt van 15
april 2020 tot 14 april 2021.
B. Opzegging voor het seizoen 2020-2021 dient te gebeuren vóór 15 april 2021. Opzegging kan
alleen schriftelijk of per e-mail aan de ledenadministratie: opzeggen@northsideballers.nl
C. Opzegging na deze datum houdt volledige contributieplicht in voor het verenigingsjaar 20212022.
D. De contributie wordt in een factuuroverzicht in de maand september 2020 per mail naar de leden
toegestuurd en ingedeeld in drie gelijke delen. Op de factuur worden drie data aangegeven
waarvoor het contributiedeel betaald moet worden. Voor het verenigingsjaar 2020-2021 zijn dat
de data 1 oktober 2020, 1 december 2020 en 1 februari 2021.
E. Betaling van contributie en inschrijfgelden vindt in de regel altijd digitaal (per IBAN) plaats. Ook
kan bij een bestuurslid worden verzocht om een betaalverzoek (Tikkie).

F. Voor de spelende leden wordt het boetedepot jaarlijks bij de eerste betaling aangevuld. Dit
bedrag is € 25,00. Het aanvullend bedrag wordt benoemd op de factuur bij aanvang nieuw
seizoen.
G. Voor inschrijving mag de kandidaat-lid twee keer zonder verplichting meedoen met de training.
Daarna volgt inschrijving.
H. Indien men eerder lid is geweest van een andere basketbalclub, dan dient een door deze
vereniging afgegeven en ondertekende schuldvrijverklaring te worden toegevoegd. Indien de
genoemde verklaring niet met het formulier wordt ingeleverd, kan de inschrijving niet in
behandeling worden genomen.
I. Indien je in het seizoen 2020-2021 competitie wil spelen voor Northside Ballers Amsterdam dan
gelden de navolgende bedragen voor jaarcontributie, inschrijfgeld (eenmalig) en boetereservering
(eenmalig):

Lidmaatschap
Deelname competitie

1998 en
ouder
2E Divisie
Landelijk
(dames)

2009/

1998 en
ouder

1999-2004 2005-2006

2007-2008

Senioren
regionaal

U22-U20U18

U16

U14

U12 of lager

jonger

Jaarcontributie

€ 315,00

€ 267,00

€ 267,00

€ 228,00

€ 195,00

€ 189,00

Inschrijfgeld

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

Boetereservering

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

€ 25,00

J.

Indien je in het seizoen 2020-2021 alleen wil trainen bij Northside Ballers Amsterdam dan gelden
de navolgende bedragen voor jaarcontributie, inschrijfgeld (eenmalig) en boetereservering
(eenmalig):

Lidmaatschap trainende leden

Vanaf 18 jaar

Van 12 jaar tot 18
jaar

Tot en met 12 jaar

Jaarcontributie (dinsdag &
vrijdag)

€ 255,00

€ 195,00

€ 174,00

Jaarcontributie (alleen dinsdag)

Nvt

€ 120,00

€ 120,00

Inschrijfgeld

€ 15,00

€ 15,00

€ 15,00

K. Bij Northside Ballers Amsterdam bestaat de mogelijkheid om je in te schrijven via Stadspas of
Jeugdfonds Sport & Cultuur. Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met iemand van het
bestuur.
L. Indien binnen Northside Ballers Amsterdam twee of meer mensen lid zijn uit één gezin/familie
wonend op hetzelfde huisadres, wordt een korting gegeven van 10 % voor alle leden van het
gezin.
M. Indien iemand niet aan het begin van het seizoen maar later lid wordt van Northside Ballers, dan
heeft met recht op een eenmalige instapkorting op het lidmaatschapsgeld met de onderstaande
staffels (niet van toepassing voor de kinderen die alleen op dinsdag trainen):
Inschrijving na 1 november

15%

Inschrijving na 1 januari

30%

Inschrijving na 1 maart

contributie in overleg

3. ORGANISATORISCHE verantwoordelijkheden en verplichtingen
A. Voor alle competitie spelende leden geldt een verplichting om enkele inspanningen te verrichten
die tot doel hebben de vereniging draaiende te houden. Dit zijn de navolgende elementen:
 Vanaf de U12 zal je worden gevraagd om het leiden van wedstrijden, scores bijhouden
(“tafelen”);
 Vanaf de U14 dienen alle leden hun BasketballMasterz te behalen;
 Vanaf de U16 dienen alle leden hun scheidsrechtersdiploma (BS2) te behalen.
B. Northside Ballers Amsterdam wil investeren in basketbalkennis. Indien je je wilt ontwikkelen in de
basketbalsport, biedt Northside Ballers Amsterdam de mogelijkheid om je op te leiden tot
trainer/coach, tafelaar en/of scheidsrechter. Dit kan als speler van de vereniging maar ook zeker
als ouder of verzorger. Neem hiervoor contact op met een bestuurslid.
C. Ouders/verzorgers dienen er rekening mee te houden dat zo nu en dan gevraagd kan worden
zorg te dragen voor het vervoer naar uitwedstrijden.

