
 

 

   INSCHRIJFFORMULIER CADY'73 
      (a.u.b. duidelijk en volledig invullen ) 

 
 
Ondergetekende,  
 
Achternaam: _____________________________________Voornaam: ____________________________ 
 
Adres: ________________________________________________________________________________ 
 
Postcode: ______________ Woonplaats: ____________________________________________________ 
 
Geboortedatum:________________ Mobiel nr. : ___________________E-mailadres:__________________ 
 
Geslacht:    O  M    O  V 
 
schrijft zich hierbij in als lid van basketbalvereniging CADY '73 te Capelle aan den IJssel. 
 
Ondergetekende is 18 jaar of ouder en verklaart zich te zullen houden aan de rechten en plichten die 
voortvloeien uit het lidmaatschap van de vereniging zoals deze zijn vastgelegd in de statuten en de clubregels 
(zie website). Ondergetekende geeft toestemming dat de gegevens zoals ingevuld op dit formulier worden 
opgenomen in de ledenadministratie van de vereniging en dat deze worden verwerkt zoals beschreven in de 
privacyverklaring. Ondergetekende geeft toestemming om te mogen worden gefotografeerd tijdens 
verenigingsactiviteiten en dat de foto's kunnen worden gebruikt voor communicatiedoeleinden van de 
vereniging. Het lidmaatschap wordt voor onbepaalde tijd aangegaan per verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli 
tot en met 30 juni. Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 mei per e-mail te worden doorgegeven aan 
de ledenadministratie van de vereniging. Bij tussentijdse opzegging is de contributie verschuldigd tot en met 
het einde van het verenigingsjaar. 
 
Ben je in het lopende en/of voorgaande kalenderjaar lid geweest van een andere basketbalvereniging? 
       O  nee 
       O  ja, van vereniging ____________________________________  
 
Wil je ook competitiewedstrijden voor CADY '73 gaan spelen? 
       O  nee, uitsluitend trainen 
       O  ja, vanaf volgend seizoen  
 
Ben je en/of je ouder(s) bereid om iets als vrijwilliger voor de vereniging te betekenen? 
       O  ja 
       O  nee, want __________________________________________________________ 
 
Ben je jonger dan 18 jaar, dan is toestemming nodig van je ouder/verzorger. Vul hieronder de gegevens in: 
 
Wil je gebruik maken van het Jeugdfonds Sport?    O  nee    O  ja  
 
Achternaam ouder/voogd: __________________________Voornaam ouder/voogd:_________________ 
 
Mobiel nr. ouder/voogd: _____________________E-mailadres ouder/voogd:_______________________ 
 
 
 
Aldus naar waarheid ondertekend, 
(handtekening nieuw lid of ouder/voogd) __________________________ 
 
 
Plaats:  ______________________             Datum:   ________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

Basketbalvereniging CADY’73 
E-mail :  info@cady73.nl  Ledenadministratie : Leni van Zijl ( lidmaatschap@cady73.nl ) 
Website :  www.cady73.nl  Penningmeester : Attila Gültuna ( penningmeester@cady73.nl ) 
Bankrekening :  NL27 INGB 0003473492 
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