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Informatie Basketball vereniging  

Rebound ‘84 
Rebound’84 een club voor iedereen en door iedereen: 

Rebound’84 is een club waar iedereen met veel plezier speelt, waar leden en ouders zich 

met veel plezier inzetten om de club draaiend te houden. We hebben een actief 

vrijwilligersbeleid, waarbij de vrijwilligerstaken nauwkeurig zijn geïnventariseerd en in 

kleine taken zijn verdeeld, zodat het voor iedereen leuk blijft. We verwachten ook van onze 

leden en ouders dat ze hun steentje bij dragen om onze mooie vereniging draaiend te 

houden. Wilt u bijdragen aan het Rebound’84 club gevoel dan kunt u contact opnemen met 

de coördinator vrijwilligers. Binnen de competitie wordt het leden verplicht om tijdens 

thuisweekenden te helpen met tafelen en/of fluiten van de wedstrijden.  

 

Normen en waarden! 

Ook proberen wij als vereniging ons sportief te presenteren. Dat wil zeggen dat we de club 

op het vlak van normen en waarden graag positief, sportief en gezellig houden.  

Als lid dien je je te houden aan de afspraken en regels die wij als vereniging hebben 

opgesteld. (Zie www.rebound84.nl) 

• Rebound ‘84 neemt afstand van zowel verbaal als fysiek geweld evenals het 

vernielen van andermans eigendom.  

• Bovenstaande geldt tevens voor supporters en coaches/begeleiders. 

• Ieder lid is zelf (financieel) aansprakelijk voor het ontstaan van schade door 

(opzettelijk)letsel of het kapot maken van andermans eigendom. (b.v. gooien met 

deur na verlies wedstrijd en de deur is kapot) 

Wanneer wij merken dat men zich niet houdt aan bovenstaande afspraken zullen wij als 

bestuur genoodzaakt zijn een lid te schorsen of wel het lidmaatschap op te zeggen. 

 

Wat zijn de kosten? 

De kosten bestaan uit twee delen  Bondsgeld & Contributie. 

1. Bondsgeld wordt betaald voor het spelen van wedstrijden. Het bedrag wordt 

volledig afgedragen aan de N.B.B. (Nederlandse Basketball Bond).  

2. Contributie betaalt u aan de vereniging. Van dit bedrag worden vooral de zaalhuur 

maar ook materialen en andere activiteiten bekostigd. 

Het lidmaatschap van basketball vereniging Rebound ’84 gaat men aan voor een seizoen. 

Een seizoen loopt 12 maanden van juli t/m juni (start in de zaal is afhankelijk van de 

schoolvakantie in augustus of september). Het wedstrijdprogramma is van september tot 

en met april. Indien men halverwege het seizoen instapt betaal je contributie van dat 

moment tot het einde van het seizoen. 

 

De betalingen geschieden middels een machtiging één keer per jaar aan het begin van het 

nieuwe seizoen of aan het begin van een nieuw lidmaatschap. Wilt u een andere vorm van 

betaling is dat in overleg met de penningmeester mogelijk. 

Een lid is pas rechtmatig lid van de vereniging als aan alle verplichte betalingen is voldaan! 

 

Indien een lid van de vereniging op een later tijdstip pas gaat deelnemen aan de 

competitie, dan is het basketball lid alsnog het benodigde bondsgeld verschuldigd. 

Definitieve deelname is pas toegestaan wanneer de juiste betaling is ontvangen, en 

wanneer speler definitief is opgeven bij de N.B.B. 
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Opzeggen 

Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren bij de administratie of het secretariaat van de 

vereniging. De afmelding dient uiterlijk schriftelijk (mogelijk via formulier op 

www.rebound84.nl) voor 25 april te gebeuren. Deze datum is van belang voor de planning 

en indeling voor het nieuwe seizoen evenals administratieve zaken, betalingen aan de bond 

en zaalhuur. Bij te late afmelding of afmelding na 25 april van het kalenderjaar, dan is men 

het hele bedrag aan bondsgeld en contributie voor het nieuwe seizoen schuldig. 

 

Bij het uitblijven van betalingen ontvangt het lid een waarschuwing, waarbij het lid de 

mogelijkheid krijgt om binnen 14 dagen te betalen via NL75RABO0141363401 t.a.v. 

Rebound ‘84. Bij de 2e waarschuwing, wordt het lid de toegang tot de training en de 

wedstrijden geweigerd, en wordt er een incasso bureau in geschakeld voor het innen van 

de contributie. Dit heeft bijkomende kosten voor het lid tot gevolg 

 

Tarieven van de contributie en bondsgeld bijdragen 

Inschrijfgeld: €4,50 (eenmalig voor nieuwe leden) 

 Bondsgeld Contributie Totaal* 

Jeugdleden U10 €27,50 €112,50 €140,00 

Jeugdleden U12 €40,00 €115,00 €155,00 

Jeugdleden U14 €60,00 €125,00 €185,00 

Jeugdleden U16 €60,00 €130,00 €190,00 

Jeugdleden U18 €60,00 €130,00 €190,00 

Jeugdleden U20 €65,00 €130,00 €195,00 

Jeugdleden U22 €75,00 €155,00 €230,00 

Senioren Heren €75,00 €155,00 €230,00 

Senioren Recreanten (geen wedstrijden) €27,50 €130,00 €157,50 
*Rebound ’84 behoudt zich het recht voor om per seizoen de tarieven naar redelijkheid aan te passen. 

Voor verdere financiële vragen kunt u contact opnemen met: 

Lharisa Helbers  

0224 214710 

contrib@rebound84.nl  

 

Voor algemene vragen www.rebound84.nl of neem contact op met: 

Olof Straatman (Voorzitter) 

Eksterstraat  104 

1742 EW  Schagen 

0224 214710 

 

Wil je na al deze informatie een keer echt basketballen dan mag je drie keer gratis 

meetrainen! Informeer bij het secretariaat of op www.rebound84.nl voor de juiste 

trainingsdag en -tijd voor “jouw” leeftijdsgroep en kom een keer meedoen. 

 

Wanneer je direct lid wilt worden vul dan, op de volgende pagina, het aanmeldingsformulier 

en machtigingsformulier voor automatisch incasso volledig en naar waarheid in. Het 

ingevulde formulier graag sturen naar: 

Lharisa Helbers 

Eksterstraat  104 

1742 EW  Schagen 

0224 214710 
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Ik meld mij aan als lid van Rebound ’84 en ga akkoord met de regels en afspraken 

om de club sportief en gezellig te houden. 
 

Voornaam :   

Achternaam :   

Adres :   

Postcode :   

Woonplaats :   

Telefoonnummer :   

Geboortedatum :   

E-mailadres :   

Geslacht : Man / Vrouw  

Inschrijvingsdatum :   

 

 

Ik wil graag op de hoogte gehouden worden van het reilen en 

zeilen van de club d.m.v. de nieuwsbrief. 
 

Handtekening lid:    Handtekening ouders/verzorgers: 

      (indien jonger dan 16 jaar) 

 

             
Door het zetten van uw handtekening geeft u Rebound ’84 de toestemming om uw persoonsgegevens te 
gebruiken voor de daarvoor bestemde, en in de in onze privacy policy beschreven, doeleinden. 

———————————————————————————————————————————————————— 

Machtiging voor SEPA incasso 

LET OP GEGEVENS REKENINGHOUDER INVULLEN 

Ondergetekende :  
(Naamstelling van 

rekeningnummer) 

Adres :   

Postcode :   

Woonplaats :   

Rekeningnummer :   

Naam van de Bank :   

 

Verleend hierbij tot wederopzegging machtiging aan Basketball vereniging Rebound’84 te 

Schagen om van zijn/haar rekening bedragen voor contributie en bondsgeld af te schrijven.  

 

voor ______________________________________________ (naam van basketball lid). 
 

NB. Indien U het niet eens bent met incasso, bestaat de mogelijk om dit binnen 30 dagen 

terug te laten boeken. 
 

Datum:      Handtekening: 
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Door het zetten van uw handtekening geeft u Rebound ’84 de toestemming om uw persoonsgegevens te 
gebruiken voor de daarvoor bestemde, en in de in onze privacy policy beschreven, doeleinden. 
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