INSCHRIJFFORMULIER
Beste Condor,
Je hebt nu een aantal keer meegetraind om te kijken of je het team en de sport leuk vindt en je
wilt je nu inschrijven. De volgende formulieren mag je dan invullen en ondertekend tijdens de
training aan je coach geven. Je coach zorgt ervoor, dat het bij de ledenadministratie terecht komt. Je kan de
formulieren ook per post sturen naar H.S.C. De Sittard Condors, t.a.v. Ledenadministratie, Allee 9, 6141 AV Limbricht
of mailen naar ledenadministratie@sittardcondors.nl.
Let er wel op dat het een ondertekend document is.
Een aantal basiszaken die je moet weten als je lid wordt van H.S.C. de Sittard Condors:
Inschrijving
• Je wordt lid als je het inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend hebt ingeleverd.
• Als je jonger bent dan 16 jaar moeten je ouders (of de wettelijk vertegenwoordiger) het inschrijfformulier
• ondertekenen.
• Je mag pas spelen na inschrijving bij de bond (KNBSB). Je bent dan officieel spelend lid van H.S.C. de Sittard
Condors.
• Via de bond (KNBSB) ben je aanvullend verzekerd.
Materiaal
• Knuppels, ballen, catcherspullen, helmen en trainingsmateriaal worden door de club aangeschaft.
• Tenue (broek, shirt, pet en sokken), sportschoenen en handschoen schaf je zelf aan. (Gedurende de eerste
periode kun je wel gebruik maken van een handschoen van de club).
• Voor meer informatie over het bestellen van de clubkleding en de aanvraag van een rugnummer kun je
terecht bij secretariaat@sittardcondors.nl, het aanvragen van een rugnummer is verplicht. Meer informatie is
tevens te vinden via deze pagina: https://sittardcondors.nl/kleding
• Personen of ouders die over een auto beschikken rijden regelmatig bij uitwedstrijden.
• Als je 16 jaar of ouder bent, dan scheids je minimaal 2 keer per jaar bij wedstrijden van andere teams. De
scheidsrechtercursus wordt tijdens de wintertraining door de club aan de leden aangeboden.
• Als je 18 jaar of ouder bent, dan draai je verder minimaal 2 vrijwilligersdiensten per jaar. Ben je jonger dan 18,
dan wordt de vrijwilligersdienst door je ouders/verzorgers gedaan.
Contributie
• Ieder jaar betaal je contributie. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene
Ledenvergadering en is afhankelijk van je leeftijd of het team waar je in speelt. Er is vastgesteld dat zowel de
bonds- als de clubcontributie jaarlijks worden geïndexeerd naar aanleiding van de indexatie van de bond.
• Er zijn vijf contributievormen: Beeball, jeugd onder de 18, volwassenen vanaf 18, recreanten en ondersteunende
leden. Het jaar waarin je 18 wordt (ook al is dat december) betaal je dus de contributie vanaf 18 jaar, dit komt
door de heffingsstructuur van de bond.
• Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
• Is er een bijzonderheid omtrent contributie, dan kun je contact opnemen met onze penningmeester via:
penningmeester@sittardcondors.nl.
• Bij inschrijving wordt er eenmalig € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
• Na inschrijving (hierover ontvang je per e-mail een bevestiging), neemt de penningmeester contact op omtrent
contributieheffing, er is een voorkeur voor automatische-incasso.
• Voor meer informatie over onze contributieprijzen en ons contributieregelement op:
Tot slot nog iets wat hopelijk heel ver weg ligt in de tijd. Afmeldingen dienen schriftelijk bij het bestuur te worden
ingediend, voor aanvang van een nieuw contributiejaar. Doe je dat later, dan ben je nog contributie over dat jaar
verplicht. Als toekomstig lid willen we je op de hoogte stellen van ons privacy beleid, deze is te vinden op onze website
www.sittardcondors.nl en er ligt een hard copy ter inzage in ons honk. Voor inschrijving, wijzigingen, inzicht en
afmelding van jouw gegevens, maar ook voor vragen, kun je terecht bij: ledenadministratie@sittardcondors.nl
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Persoonlijke informatie
Achternaam*
Voorletters*

Roepnaam*

Geb. datum*

Geb. plaats

(dd-mm-jjjj)

Geslacht*

M

V

Nationaliteit

Adres*
Postcode*

Woonplaats*

Mobiel*

Telefoonnummer

E-mail adres*
Beroep
Voor leden jonger dan 16 jaar
Namen ouder(s)
/verzorger(s)
Beroep(en)
Adres(sen)
Telefoonnummer(s)
E-mailadres(sen)

Extra informatie
Was je al eerder lid van een honk-/softbalvereniging?

Ja

Nee

Van de vereniging
Plaats

Lidnummer

Hoe ben je bij de Sittard Condors terechtgekomen?

Bijzonderheden
Denk hierbij ook aan allergieën en indicaties die van belang kunnen zijn.
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De Sittard Condors is begaan met privacy rechten en om hier goed mee om te kunnen gaan,
vragen we jou om onderstaand formulier ingevuld in te leveren bij inschrijving. Zo weten wij
waar jij wel en geen toestemming op geeft. Het is altijd mogelijk om dit achteraf te wijzigen.
Voor inzage van jouw gegevens, of voor het wijzigen van de door jou gegeven toestemming,
kun je altijd terecht bij: secretariaat@sittardcondors.nl. Dus ook als je nergens toestemming op wilt geven,
ontvangen we graag het formulier ondertekend retour. Meer informatie over privacy bij de Sittard Condors?
Neem een kijkje in onze privacyverklaring: https://sittardcondors.nl/privacy
We verzoeken je om overal waar je toestemming op geeft een paraaf in het vakje te zetten.
Mocht je onder de 16 jaar zijn, dan hebben we in toestemming nodig van je ouders. Kinderen onder de 16 dienen
het formulier door hun ouders in te laten vullen. In sommige gevallen wordt toestemming gevraagd voor zowel het
lid als de ouder(s).
Sportlink
Sportlink is het registratiesysteem dat wij en de bond gebruiken voor ledenadministratie en wedstrijdformulieren.
Bij inschrijving worden je gegevens standaard afgeschermd verwerkt in Sportlink, je kunt dit zelf aanpassen naar
openbaar.
Ik geef H.S.C. De Sittard Condors toestemming om mijn gegevens (lid) in te voeren in Sportlink
ten behoeve van de registratie bij de KNBSB, hierdoor zal ik speelgerechtigd zijn. Door middel van deze
registratie word ik ook verzekerd bij de bond.
E-mail
Door middel van email communiceren wij evenementen, belangrijke informatie omtrent de vereniging en vragen
voor vrijwilligers. E-mails die naar alle leden worden gestuurd, worden te allen tijde in blind copy (BCC) gestuurd.
Indien er vanuit een commissie een mail naar alle leden gaat, wordt deze vanuit het secretariaat gestuurd. Het
antwoord-aan staat dan wel gelinkt naar de betreffende commissie. Hiermee voorkomen wij dat e-mailadressen van
leden zichtbaar zijn voor anderen.
Ik geef H.S.C. De Sittard Condors toestemming om mij (lid) te e-mailen.
Ik geef H.S.C. De Sittard Condors toestemming om mij (ouder van) te e-mailen.
WhatsApp en teamapps
De meeste teams maken gebruik van een WhatsApp groep en/of hebben een team app (zoals Teamer) waarin alle
speeldata en trainingen staan. Om je te mogen toevoegen aan een WhatsApp groep of een team app gerelateerd
aan jouw team, hebben we toestemming nodig.
Ik geef H.S.C. De Sittard Condors toestemming om mij (lid) toe te voegen aan WhatsApp groepen en/of
Teamapps
Ik geef H.S.C. De Sittard Condors toestemming om mij (ouder van) toe te voegen aan WhatsApp groepen
en/of teamapps
Nieuwsbrief
De Sittard Condors heeft een nieuwsbrief die gemiddeld één keer per twee maanden wordt uitgestuurd, hier staat
het laatste nieuws in van de vereniging maar ook updates van het bestuur en extra aandacht voor bijzonderheden.
Ik geef H.S.C. De Sittard Condors toestemming om mij (lid) de nieuwsbrief toe te sturen.
Ik geef H.S.C. De Sittard Condors toestemming om mij (ouder van) de nieuwsbrief toe te sturen.
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Sociale Media
H.S.C. De Sittard Condors is momenteel te vinden op Facebook, Instagram, YouTube en Google+.
Natuurlijk willen wij ons levendig profileren door met regelmaat berichten te kunnen plaatsen.
Ik geef H.S.C. De Sittard Condors toestemming om mij (lid) op sociale media toe te
voegen, uit te nodigen voor evenementen of te taggen/benoemen.
Ik geef H.S.C. De Sittard Condors toestemming om mij (ouder van) op sociale media toe te voegen, uit te
nodigen voor evenementen of te taggen/benoemen.
Met uitzondering van de volgende sociale media bron(nen): ……………………..
Foto’s/ video’s en overig beeldmateriaal
Wij laten graag zien wat we doen, door middel van beeldmateriaal, tijdens evenementen, wedstrijden en
trainingen. Deze beeldmaterialen kunnen worden gebruikt op de website, sociale media, tijdens evenementen,
presentaties en voor het drukken van promotiemateriaal voor de vereniging.
Ik geef H.S.C. De Sittard Condors toestemming om mij (lid) tijdens activiteiten van de Sittard
Condors te laten filmen of fotograferen. Dit beeldmateriaal mag gebruikt worden voor de
bovengenoemde doeleinden.
Ik geef H.S.C. De Sittard Condors toestemming om mij (lid) onherkenbaar in beeld te brengen tijdens
activiteiten van de Sittard Condors. Dit beeldmateriaal mag gebruikt worden voor de bovengenoemde
doeleinden.
Je behoudt altijd het recht om specifiek beeldmateriaal waar jij opstaat te laten verwijderen, of aan te laten passen.
Dus wil jij beeldmateriaal verwijderd hebben, meldt dit via: secretariaat@sittardcondors.nl
Google foto's
Momenteel gebruiken wij Google foto's om ons beeldmateriaal in op te slaan en te delen met de leden of via social
media.
Ik geef H.S.C. De Sittard Condors toestemming om beeldmateriaal waar ik op sta te delen via Google
foto's.

Wij ervaren steeds vaker dat onze e-mails in spamboxen verdwijnen. We willen jullie daarom vragen (indien je ons
toestemming hebt gegeven om je te e-mailen) om na inschrijving je spambox te controleren, voor een bevestiging
van inschrijving. We verzoeken jullie om dan in ieder geval: secretariaat@sittardcondors.nl te markeren als zijnde
géén spam.
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