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Ledenadministratie Starlights t.a.v. : 

Jo van der Aa 

Andoornstraat 14 ;5482 PC ;Schijndel 

Tel. 073-5475041  ; Mob. 06-41143839 

jcmvdaa@home.nl 

 

Dank je wel voor uw(je) belangstelling voor onze Honk- en Softball Club Starlights. Graag 

vragen wij u onderstaand formulier en de in de bijlage toegevoegde bankmachtiging in te 

vullen en aan bovenstaand adres terug te sturen. Op pagina 2 van dit formulier treft u 

informatie aan omtrent de bijbehorende kosten. 

 

Inschrijfformulier B.S.V. Starlights 

 
Ondergetekende meldt zich aan als lid van B.S.V. Starlights. Hij/zij gaat akkoord met de 

onderstaande doelstellingen, statuten (1), contributie (2), vervoersregeling (3) en kledinghuur 

(4) van B.S.V. Starlights. (Documentatie is bij de ledenadministratie verkrijgbaar). Zie ook de 

andere zijde van dit blad. Gezamenlijk met dit inschrijfformulier vragen wij u de 

doorlopende machtiging in te leveren zodat Starlights de jaarlijkse verschuldigde 

contributie, vervoerskosten en eventuele huur van kleding kan innen. 

 

Deze inschrijving is eenmalig en blijft van kracht tot schriftelijke opzegging. 

Voor leden tot 18 jaar vragen wij ook een handtekening onder dit formulier van de ouder(s) 

cq. verzorger(s) . 
A.u.b. met blokletters invullen 

 

Voornaam                         

Tussenvoegsel                          

Achternaam                         

Geb. datum                         

Geslacht M/V                         

Straat + nr.                         

Postcode                         

Woonplaats                         

Telefoon                         

E-mail adres                         

Voorkeur team                         

 

Voor akkoord: 

Handtekening nieuw lid    Handtekening ouder(s)/ verzorger(s) 

 

......................................     …………………………….. 

 

 

Dit gedeelte niet invullen 

 

Inschrijfdatum  Lidnummer  

Team  d.d. Inschrijving bond  

d.d. Uitgeschreven  d.d. Uitschrijving bond  

 

mailto:jcmvdaa@home.nl
https://www.facebook.com/BSVStarlights/photos/a.193932254016975.48961.193931747350359/193932257350308/?type=3&source=11
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1  Statuten 

 

De statuten staan in de oprichtingsakte van de vereniging. Een afschrift hiervan is op te vragen 

via de ledenadministratie. 

 

2  Onderstaand de huidige contributietabel. 

 

Leeftijd 4 en 5 jaar  €   30,00 

Leeftijd 6-7-8 jaar  €   60,00 

Leeftijd 9-10-11 jaar  €   70,00 

Leeftijd 12-13-14 jaar  €   90,00 

Leeftijd 15-16-17 jaar  € 120,00 

Leeftijd > 18 jaar  € 145,00 

Recreanten   €   85,00 

Staduco   €   85,00 

 

3  De bijdrage die wij per lid vragen in verband met onze vervoersregeling. Ouders worden  

na overleg ingedeeld om mede het vervoer te verzorgen. Na afloop van het  contributiejaar 

volgt een door de club vastgestelde vergoeding voor gereden kilometers. 

 

Pupillen   €   25,00 

Aspiranten   €   25,00 

Junioren   €   25,00 

 

4 De Vereniging Starlights stelt onze jongste leden in staat een pak bestaande uit 

honkbalbroek en honkbalshirt te “huren”. Daarvoor wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd. 

 

Beeball   €   20,00 

Pupillen   €   20,00 

 

5  Bijdrage aan verenigingsactiviteiten: 

 

Alle leden van de club, alsook ouders van jeugdleden, worden geacht mee te werken aan 

diverse clubactiviteiten welke van belang zijn voor het in stand houden van de club. Indien 

een beroep op uw ondersteuning wordt gevraagd, verwachten wij uw bereidwillige 

medewerking.  U kunt worden ingedeeld in activiteiten zoals : 

 Vervoer naar wedstrijden. 

 Bardiensten. 

 Scheidsrechter- en scorediensten 

 Poetsdiensten. 

 Werkzaamheden t.b.v. de accomodatie en velden. 

 

 

 

 

Z.O.Z. 


