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Ondergetekende verzoekt (aankruisen) 

o Voor zichzelf 
o Als ouder, toezichthouder of wettelijk vertegenwoordiger van een minderjarige 

met ingang van ……………………………….(datum)   inschrijving als lid van vereniging Sportclub the Pioneers 

 

Als speler: 

o Beeball 4  t/m  9 jaar 
o Honkbal Pupillen 8  t/m 12 jaar 
o Honkbal Aspiranten 12  t/m  15 jaar 
o Honkbal Junioren 15  t/m 21 jaar 
o Honkbal Senioren vanaf  18 jaar 
o Softbal Recreanten vanaf  18 jaar 

 

Als Ondersteunend Lid (niet-spelend) 

o Algemeen 
o Trainer / Coach 
o Scheidsrechter 
o ………………………… 

 

 

Persoonsgegevens nieuw lid 

Achternaam :  .........................................................................................................................  

Voornaam :  .........................................................................................................................  

Initialen :  .........................................  ...............................................      Geslacht:  M  /  V 

Geboortedatum :  .........................................................................................................................  

Nationaliteit :  .........................................................................................................................  

Adres :  .........................................................................................................................  

Postcode :  .........................................................................................................................  

Woonplaats :  .........................................................................................................................  

Telefoonnummer vast (*) :  .........................................................................................................................  

Telefoonnummer mobiel (*) :  .........................................................................................................................  

Email adres :  .........................................................................................................................  

(*) van ouder, toezichthouder of wettelijk vertegenwoordiger in geval van minderjarige 

 

Heeft u eerder honk- of softbal gespeeld ? Ja / Nee (*) 

Zo ja bij vereniging  ..............................................................................................................................................  

Hoe bent u in contact gekomen met the Pioneers  ? 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  
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Algemene Bepalingen 

 Door inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van 

de vereniging, alsmede met de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging zoals uiteengezet in de 

Privacy-verklaring (zie onze website www.thepioneers.nl) 

 Verder verleent ondergetekende hierbij expliciet wel of niet toestemming om: 

 Verstrekte gegevens te delen met de KNBSB via Sportlink JA   /   NEE 

Gewenst privacy niveau:  Normaal  /  Beperkt  /  Afgeschermd (**) 

 Verstrekte gegevens te gebruiken voor nieuwsbrieven, uitnodigingen en andere JA   /   NEE 

niet op marketing gerichte correspondentie. 

 Verstrekte gegevens te gebruiken als contactadres op de website indien een JA   /   NEE 

functie binnen de vereniging wordt vervuld. 

 Beeldmateriaal zoals foto’s vastgelegd tijdens activiteiten van de vereniging JA   /   NEE 

te publiceren op de website en via verenigingspecifiek promotiemateriaal. 

Verleende toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. 

 Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Indien het lidmaatschap gedurende het jaar ingaat,  

is contributie naar rato (maandbasis) verschuldigd. Hierbij geldt de maand van aanmelding als eerste maand 

van facturering. 

 Voor thuiswonende jeugdleden uit één gezin geldt voor ieder tweede en volgende gezinslid 15% korting op 

het contributiebedrag. 

 In overleg met de penningmeester is het mogelijk om de contributie in termijnen te betalen.  

 Teruggave van contributie is niet mogelijk. 

 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie. 

 Opzeggingen dienen vóór 31 december van het lopende jaar binnen zijn. Bij opzegging op of na deze datum 

is over het daarop volgende jaar contributie verschuldigd. 

 Na opzegging van het lidmaatschap blijven lopende financiële verplichtingen jegens de vereniging bestaan. 

Evenzo de verplichting tot teruggave van geleende of gehuurde goederen. 

 

Aldus naar waarheid ingevuld. 

 

………………………………….. …………………………. 
(plaats) (datum) 

 

 

……………………………………….. 
(handtekening) 

 

 

Formulier afgeven aan de trainer / coach of opsturen naar: 

Ledenadministratie Pioneers 

Grasbeemd 3 

9403 MH Assen 

Voor vragen kun je contact opnemen met de ledenadministratie: 

E-mail: ledenadministratie@thepioneers.nl 

 

(**) Normaal: Met naam en foto zichtbaar  /  Beperkt: Uitsluitend met naam zichtbaar  /  Afgeschermd: Niet zichtbaar 

 

http://www.thepioneers.nl/
mailto:ledenadministratie@thepioneers.nl

