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AANMELDFORMULIER BASKETBAL ACADEMIE LIMBURG 
 
Adres:    Ledenadministratie: 
Postbus 10455   Monique van Heukelom 
6000 GL Weert   leden@balimburg.nl 
 
Dit volledig ingevulde formulier, samen met een recente pasfoto en een kopie van het ID-bewijs, 
indien mogelijk, digitaal inleveren bij de ledenadministratie.  
Let op:  indien minderjarig dient het formulier getekend te worden door ouder/verzorgers. 

Wanneer u de afgelopen 3 jaar lid bent geweest van de NBB dient er een 
schuldvrijverklaring van de vorige club bijgevoegd te worden. 

 
Voor aanvang van de eerste competitiewedstrijd dient de verenigingscontributie voor Basketbal 
Academie Limburg volledig te zijn betaald via automatische incasso.  
Contributie Basketbal Promotie Limburg wordt via automatische incasso in 12 termijnen 
afgeschreven over het gehele kalenderjaar. De termijnen voor afschrijvingen worden door het 
secretariaat bekend gegeven. 
 

Gegevens aanmelding lid: 

Voornaam:  

Achternaam:  

Straat + huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Telefoon:  

Geboortedatum/-plaats:  

Email adres:  

Eventuele diploma’s:  

 
Ik meld me aan voor: 
೦ Regionaal Talenten Centrum   ೦ Pre-Regionaal Talenten Centrum   ೦ Breedtesport 
 
Aanvrager gaat akkoord met de financiële consequenties en het vervullen van nevenactiviteiten. 
Het lidmaatschap van onze vereniging loopt per verenigingsjaar. Opzegging geschiedt door vòòr 
1 mei van het lopende seizoen. Opzegging dient schriftelijk gemeld te worden via een 
afmeldformulier, verkrijgbaar via de website. Het volledig ingevulde formulier dient gestuurd te 
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worden aan de ledenadministratie. Na 1 mei wordt het lidmaatschap stilzwijgend voor 1 jaar 
verlengd. 
 
 
In het kader van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, privacywet): 
 
❏ Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor [het 

doel dat op dit aanmeld/inschrijfformulier wordt omschreven] 
❏ Ik ga akkoord met het privacy beleid van de organisatie zoals omschreven op 

[www.naamorganisatie.nl/privacy] 
❏ Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens [evenementen, activiteiten, 

wedstrijden] van onze organisatie en het gebruik hiervan op onze [website, sociale 
media, flyers, posters, advertenties] 

(graag aanvinken, door het hokje te kleuren) 
 
 

MACHTIGING BANK-GIRO-INCASSO (INVULLEN IN BLOKLETTERS) 

Ondergetekende:  
Adres en Woonplaats:  
Bank- of giro rek. nr.: 
 
Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan bestuur BAL-BPL p/a postbus 10455, 
6000 GL Weert, om van zijn/haar bovengenoemde bank/girorekening bedragen af te 
schrijven betreffende contributie 
 
Handtekening:                                                                           Datum: ………… - ………… - ………… 

 
 
Ondertekening voor akkoord: 
 
Datum: ………… - ………… - ………… 
 
Naam lid: ………………………………………………. Ouder/verzorger: ………………………………….. 
 
Handtekening: ………………………………………. Handtekening: ………………………………………. 
 


