H.S.V. BLUE HAWKS
Sportpark "het Hoge Laar"
Postbus 494
8000 AL Zwolle
info@bluehawks.nl

www.bluehawks.nl
Opgericht 3 april 1995
Ingeschreven KvK te Zwolle
Nr. 40060848
Postbanknummer 22 83 559

Let op: ingevulde formulieren kun je opsturen naar:
HSV Blue Hawks
t.a.v. Ledenadministratie
Smetanastraat 13
8031 GR Zwolle

AANMELDINGSFORMULIER SEIZOEN 2019
(met jouw aanmelding ga je akkoord met het op dit formulier vermelde reglement)
Achternaam /voorvoegsel
/voorletters
Voornaam
Straat en huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
Categorie

Senioren Senioren Recr. Junioren
Asp.
Pupillen BeeBall
Niet
Honkbal Softbal Softbal Honkbal Honkbal Honkbal
Spelend

Hoe heb je voor het eerst
gehoord van Blue Hawks?
Ik ga akkoord met gespreide betaling d.m.v. automatische incasso (z.o.z.):
Handtekening voor akkoord

Bank- of gironummer
Ten name van
Te (plaats)
Hiermee verklaar ik ook het
Handtekening voor akkoord:
(huis)reglement van Blue Hawks
(op de volgende bladzijde) te
hebben gelezen.
Indien minderjarig is toestemming van de ouder(s) / voogd nodig:
Naam ouder /voogd
Straat en huisnummer
Postcode en woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Aldus naar waarheid te hebben ingevuld,
Plaats, datum

Handtekening (aanvrager, ouder of voogd)

Ieder nieuw lid is € 16,- inschrijfgeld verschuldigd. Een aanmelding wordt direct na betaling van de eerste termijn van het
contributiegeld en het inschrijfgeld in behandeling genomen.
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REGLEMENT BLUE HAWKS ZWOLLE
1. Statuten en huishoudelijk reglement
De belangrijkste rechten en plichten van leden zijn vastgelegd in de statuten en huishoudelijk
reglement. Deze documenten kunnen bij het bestuur worden opgevraagd. Laat u zich goed
voorlichten over uw rechten en plichten.
2. Overschrijving of opzegging
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december van een jaar. Opzegging dient
schriftelijk te geschieden vóór 31 december van het lopende verenigingsjaar. Indien dat niet
plaatsvindt, wordt het lidmaatschap automatisch verlengd met één verenigingsjaar.
Overschrijving naar een andere vereniging dient vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar
te worden aangevraagd bij het bestuur. Overschrijving wordt niet verleend wanneer niet is voldaan
aan de geldende verplichtingen.
3. Hoogte contributie (geldig van 01-01-2019 t/m 31-12-2019)
BeeBall
€ 120
Pupillen honkbal
€ 175
Aspiranten honkbal
€ 175
Junioren honkbal
€ 175
Heren honkbal
€ 235
Heren softbal
€ 235
Dames softbal
€ 235
Recreanten softbal
€ 130
Dubbelspelende leden
€ 255
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 16.
Het bedrag van de contributie omvat de verenigingscontributie evenals de bondscontributie en
verzekeringspremie.
4. Betaling contributie
De contributie wordt door middel van automatische incasso in de volgende termijnen van het
verenigingsjaar geïnd:
1e termijn: 15 januari (25% van de contributie)
2e termijn: 15 maart (25% van de contributie)
3e termijn: 15 mei (50% van de contributie)
Bij aanmelding na 1 mei in het lopende jaar wordt contributie geïnd naar rato van het aantal
resterende maanden van het jaar.
Wanneer incasso’s worden gestorneerd, wordt € 5 extra voor administratiekosten berekend. De
exacte data voor automatische incasso kunnen jaarlijks iets afwijken.
Leden met een betalingsachterstand mogen niet deelnemen aan wedstrijden.
5. Vrijwilligerswerk
Voor klussen en ondersteuning bij activiteiten heeft Blue Hawks inzet nodig van leden. Er wordt
verwacht dat elk lid jaarlijks minimaal bij één activiteit ondersteunt. Inschrijven voor
vrijwilligerswerk kan via de website: www.bluehawks.nl/vrijwilligers.
Van seniorenleden en ouders of verzorgers van jeugdleden wordt daarnaast verwacht dat ze per
seizoen meerdere keren ondersteuning verlenen in de vorm van vervoers-, scheidsrechter- en
kantinediensten. Hiervoor worden roosters gemaakt, die op het prikbord in het clubhuis worden
opgehangen.
Kantinedienst:
Een kantinedienst start een uur voor het begin van de wedstrijd en loopt door tot in ieder geval
een half uur na afloop van de wedstrijd. Onderdeel van de kantinedienst is het schoonmaken van
de kantine na afloop.
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Vervoersdienst:
Een vervoersdienst is het heen- en terugrijden van spelers naar uitwedstrijden.
Ouders/verzorgers, of seniorenleden, die niet de beschikking hebben over een auto, kunnen in
overleg met de coach als alternatief extra kantinediensten draaien.
Scheidsrechterdienst
Leden die worden aangesteld als scheidsrechter dienen ruim op tijd voor de start van de wedstrijd
aanwezig te zijn. Na afloop van de wedstrijd moet het wedstrijdformulier worden ondertekend.
Scheidsrechterdiensten worden verzorgd door:
Heren honkballers -> bij heren softbal, junioren honkbal en aspiranten honkbal
Heren softballers -> bij heren honkbal, dames softbal en aspiranten honkbal
Dames softbalsters -> bij BeeBall en pupillen honkbal
6. Verplichte afname loten Grote Clubactie
Jaarlijks neemt Blue Hawks deel aan de Grote Clubactie, waarbij leden loten kunnen verkopen.
Een groot deel van de opbrengst per verkocht lot gaat naar Blue Hawks. Elk lid is jaarlijks verplicht
om in ieder geval 3 loten (à € 3 per lot) af te nemen. De kosten hiervoor worden door Blue Hawks
in juli automatisch afgeschreven. De loten worden omstreeks september verstrekt. Het staat leden
vrij om deze loten zelf door te verkopen om het geld terug te verdienen.
7. Huisregels accommodatie
In de kantine, in de kleedkamers, de overige delen van het clubhuis en op en rond de velden
gelden de volgende huisregels:















U dient zich op passende wijze te gedragen.
U dient respect te hebben voor andere bezoekers.
Agressie, geweld, vandalisme, discriminatie en seksuele intimidatie worden niet
geaccepteerd.
U dient uw eigen afval op te ruimen en het clubgebouw en de kleedruimtes schoon achter
te laten.
In het clubhuis mag niet worden gerookt.
Bezit en gebruik van drugs en wapens zijn verboden.
Aan kinderen onder de achttien jaar wordt geen alcohol geschonken.
U dient rekening te houden met omwonenden.
Het clubhuis mag niet worden betreden met metalen spikes
Parkeren is uitsluitend toegestaan op de daarvoor beschikbare parkeerplaats.
Tijdens wedstrijden staan fairplay en respect voorop.
Gooien en slaan met ballen mag nooit gebeuren buiten de hekken van de speelvelden.
Leden van Blue Hawks wordt geadviseerd een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten
met dekking voor sport en spel.
Tijdens wedstrijden is het dragen van een helm aan slag verplicht.

8. Uniformen
Alle competitieleden spelen in een door de vereniging qua kleur en uitvoering voorgeschreven
uniform. Leden kunnen een uniform zelf online aanschaffen. Via de vereniging kan eerst kleding
worden gepast. Hiervoor wordt jaarlijks een pasdag gehouden.
9. Privacyverklaring
Hoe we om gaan met jouw persoonsgegevens, staat beschreven in onze Privacyverklaring. Deze
verklaring is te raadplegen via www.bluehawks.nl/clubinfo/privacyverklaring.
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