
 

 

INSCHRIJFFORMULIER B.C. PICKER REDS 
 

 

Achternaam : ____________________________________________ 
 
Voornaam : ____________________________________________ 
 
Roepnaam : _____________________________________       m/v 
 
Geb.datum : ____________________________________________ 
 
Adres : ____________________________________________ 
 
Postcode : ____________________________________________ 
 
Woonplaats : ____________________________________________ 
 
Telefoon : ____________________________________________ 
 
E-mail adres : ____________________________________________ 
 
Deelname : O trainend en competitie spelend  
   O trainend 
   O competitie spelend 
 
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, die 
samen met het aanmeldingsformulier zijn ontvangen. 
 
 
Plaats: ______________ Datum: _________________ 
 
Handtekening lid: Handtekening ouder/voogd: 
  (indien lid minderjarig is) 
 
 
 
 
Dit formulier a.u.b. ondertekend inleveren bij trainer/coach. Indien lid competitie 
spelend is graag digitaal een pasfoto aanleveren op breik007@upcmail.nl. 
 
 
 
Ingeschreven : __________    Special O 
Lidnummer : __________    ISS O 

Ledenadministratie: 
Michel Breitkopf 
Sleedoornstraat 6 
7151 ZP Eibergen 
Tel. (0545) 29 19 69 



ALGEMENE VOORWAARDEN B.C. PICKER REDS 
 
 
 
Aanmelden en afmelden  

 

Aanmelden gebeurt door middel van het inschrijfformulier, na invullen gegevens teruggeven aan de 

trainer/coach. Aanmelden is het gehele seizoen mogelijk, voor zowel competitie spelend als trainend 

lid.  

 

Afmelden dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie. Opzeggingen voor het nieuwe 

seizoen graag voor 1 juni van het lopende seizoen doorgeven in verband met teamsamenstelling en 

opgave competitieteams voor het nieuwe seizoen. Kostenloze opzegging nog tot 31augustus. 

 

Leeftijdsindeling 

 

Leeftijdsindeling 2014/2015 

U8:          geboren 2007 en later 

U10:        geboren 2005/2006 

U12:        geboren 2003/2004 

U14:        geboren 2001/2002 

U16:        geboren 1999/2000 

U18:        geboren 1997/1998 

U20:        geboren 1995/1996 

U22:        geboren 1993/1994 

Senioren: geboren 1992 en eerder 

 

Contributie 

 

De contributie is afhankelijk van de leeftijd, niet van het team waarin gespeeld wordt. Indien er in een 

leeftijdsklasse geen team aanwezig is zal men ingedeeld worden in een aanwezig team in de 

bovenliggende leeftijdsklasse. Het jaar wordt gerekend van augustus tot en met mei. Mini's kunnen 

alleen aan wedstrijden deelnemen als zij minimaal acht jaar zijn. Contributietarieven worden tijdens de 

Algemene Ledenvergadering (ALV) herzien. 

 

De contributiebetaling dient binnen twee weken na ontvangst van de contributienota te gebeuren. 

IBAN bankrekeningnummer is NL31 RABO 0316 4350 31.  

 

Kleding  

 

Tijdens wedstrijden dient gespeeld te worden in het officiële Picker Reds tenue. De vereniging draagt 

zorg voor de tenues.  

 

Verplichtingen leden  

 

Het lid is verplicht regelmatig te verschijnen op trainingen en maximaal deel te nemen aan wedstrijden 

en toernooien. Verder is het lid (m.u.v. de mini's) inzetbaar als timer/scorer/scheidsrechter.  

 

Ouders zorgen voor vervoer naar uitwedstrijden, volgens een van te voren bekend schema.  

 

Aanvullende kan informatie ingewonnen worden via onze website www.pickerreds.nl en via de daarop 

vermelde (bestuurs)leden/trainers. 

http://www.pickerreds.nl/

