Aanmeldingsformulier lidmaatschap
Dordtse Honkbal- en Softballclub

THE HAWKS
Uitsluitend volledig ingevulde aanmeldingsformulieren worden in behandeling genomen. Lever het
formulier in bij de trainer/coach of bij de ledenadministratie (ledenadministratie@thehawks.nl).
Voorwaarden lidmaatschap zie verderop; voor meer informatie zie website www.thehawks.nl.
Je ontvangt z.s.m. bericht wanneer je als lid wordt ingeschreven.

Gegevens aan te melden lid:
Achternaam
:…………………………………………………………………
Voornamen
:…………………………………………………………………
Roepnaam
: …………………………………………………………………
Geslacht
:M/V*
Geboortedatum:……………………………………
Adres
:…………………………………………………………………
Postcode
: ……………………Woonplaats:………………………………
Telefoon privé
:…………………………….Mobiel:..………………………….
E-mail
:…………………………………………………………………
Bankrekeningnr. (IBAN): ………………………………………………………………
Beroep/studie
:…………………………………………………………………
Eerder lid van The Hawks geweest: ja / nee *
Zo ja: laatste jaar en team…………………………………………………………………
Eerder lid van een andere honkbalclub geweest: ja / nee *
Zo ja: Naam club
: …………………………………………………………………
Periode
:…………………………………………………………………
Team/klasse :…………………………………………………………………
Voor jeugdleden:
School
Groep/klas
Beroep vader**
Beroep moeder**
Familie v. Hawks lid

: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ………………………………………………………………
: ja / nee *
zo ja: broer/zusje/zoon/dochter * van: ..………………………

* = doorhalen wat niet van toepassing is
** wij zijn graag op de hoogte om eventueel een beroep op specifieke deskundigheid te kunnen doen ter vervulling van de
dienstverleningsverplichting.

Sportlinked
Om gebruik te kunnen maken van de ‘Sportlinked-app’ en t.b.v. de clubcommunicatie hebben wij
mobiele nummer en mailadres van (één van) de ouders en het jeugdlid (onder 18 jaar) nodig.
E-mail ouder(s):………………………………………………………………………………
E-mail jeugdlid:………………………………………………………………………………
Mobiel ouder(s):………………………………………………………………………………
NB : Gegevens worden digitaal opgenomen in de ledenadministratie van The Hawks en de KNBSB en onder geen
enkele voorwaarde zonder toestemming beschikbaar gesteld aan derden. The Hawks kent een inspanningsverplichting
uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te beheren !
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Contributietabel 2019:

Topsport
Jeugd t/m 9 jaar
Jeugd 10-17 jaar
Senioren
Recreant (slowpitch)
Dubbellid (extra)
Niet-spelend
bondslid
Verenigingsleden

Dienstverlenings
Totaal
toeslag

Termijnbetaling

Hawks

KNBSB

€ 175,00
€ 106,00
€ 165,00
€ 175,00
€ 90,00
€ 42,50

€ 64,00
€ 18,00
€ 29,00
€ 64,00
€ 34,00
€ 10,00

€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
€ 72,00
–

€ 311,00
€ 196,00
€ 266,00
€ 311,00
€ 196,00
€ 52,50

€ 62,20
€ 39,20
€ 53,20
€ 62,20
€ 39,20
€ 10,50

€ 75,00

€ 18,00

€ 72,00

€ 165,00

€ 33,00

€ 75,00

€ 1,00

–

€ 76,00

€ 15,20

- Derde en elk volgend familielid wonend op hetzelfde adres en deel uitmakend van hetzelfde gezin: 30%
korting op laagste Hawks contributie.
- Dubbellid = honkbal- en softballid; genoemd totaalbedrag komt boven de bijdrage enkel lidmaatschap.
- Recreant (slow-pitch): mag maximaal aan 5 competitiewedstrijden honkbal en/of softbal deelenemen;
betaalt geen KNBSB-contributie (€ 34,00) als er slechts sprake is van interne slowpitch.

Dienstverleningstoeslag is een toeslag welke kan worden terug’verdiend’ met het verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. Voor elk uur verrichte en op de juiste wijze
geregistreerde werkzaamheden ontvangt een lid dat de dienstverleningstoeslag heeft voldaan € 4,50
retour met een maximum van de totaal betaalde dienstverleningstoeslag (€ 72,-). Dit zal uiterlijk 1
november van het geldende jaar terugbetaald worden, op voorwaarde dat er geen
betalingsachterstand is gebleken. (Zie voor meer informatie de bijlage: Dienstverleningstoeslag!)
Voor de topsport geldt een aparte regeling waarbij opkomst bij trainingen en wedstrijden en
verlenging van lidmaatschap een rol spelen bij de terugbetaling.

Termijnbetaling: inning van de contributieverplichtingen door The Hawks geschiedt op basis van een per
mail toegezonden gespecificeerde nota waarbij deze nota slechts op twee manieren kan worden voldaan:
– betaling in één keer (in 2019 voor 31 januari);
– betaling in VIJF termijnen (in 2019 1e termijn voor 31 januari, 2e termijn voor 28 februari, 3e termijn voor
31 maart, 4e termijn voor 30 april en 5e termijn voor 31 mei). Betaling in vijf termijnen geschiedt per
periodieke vaste overschrijving door het lid en is alleen mogelijk na een schriftelijke aanvraag daartoe per
mail bij de penningmeester (penningmeester@thehawks.nl) welke in 2019 voor 31 januari moet zijn
ingediend. Betalingen dienen op tijd te geschieden anders vordert de vereniging het restantbedrag ineens.
Leden zijn verplicht de ledenadministratie van The Hawks te informeren over wijzigingen in de volgende
gegevens: achternaam, voorletter(s), roepnaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer (indien
aanwezig in elk geval mobiele nummer), mailadres, man/vrouw, geboortedatum, bankrekeningnummer.
Zonder deze gegevens kan een juiste contributie vaststelling niet plaatshebben.
Na aanmelding zult u per mail een rekening ontvangen voor de verschuldigde contributie.
Indien u zich gedurende het seizoen aanmeldt bent u Hawks-contributie vanaf 1 juni naar rato verschuldigd.
Met betrekking tot de Dienstverleningstoeslag geldt, dat voor leden die zich ná 1 september inschrijven, de
bijdrage en het aantal in te vullen dienstverleningsuren, naar rato berekend wordt.
N.B.: Je kunt 3 keer meetrainen alvorens je de definitieve keuze maakt om lid te worden. Aspirant
jeugdleden nemen contact op met onze Jeugd Technische Commissie
(jeugdtechnischecommissie@thehawks.nl) die bepaalt waar je een keer mee kan trainen (dag en tijdstip zijn
afhankelijk van leeftijd).

Opzegging of wijziging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie
vóór 1 december, daarna is men verplicht voor een heel volgend seizoen te betalen.
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Voor alle seniorleden én ouders/verzorgers van jeugdleden:
Van leden én ouders/verzorgers van jeugdleden wordt een actieve bijdrage verwacht bij het vervullen van de
verschillende taken die voor een gezond verenigingsleven noodzakelijk zijn. Lees de bijlage
“Dienstverleningstoeslag” en vul in hoe u de club wilt ondersteunen en daarmee de dinestverleningstoeslag
kunt terugverdienen.
The Hawks kan met de contributie niet alle kosten dekken. Sponsor- en reclame inkomsten zijn dan ook van
harte welkom. De mogelijkheid bestaat om onze club te sponsoren of te opteren voor het plaatsen van
reclameborden langs het veld en de N3 (voor meer informatie mail naar penningmeester@thehawks.nl)
Verder kent de vereniging de zogenaamde Vrienden van The Hawks (voorheen de Club van Honderd). De contributie
voor de Vrienden van The Hawks is bepaald op een minimum van € 30,- (brons), € 55,- (zilver), € 75,- (goud) of €
100,- (platina), welke wordt gebruikt voor ondersteuning van de jeugdopleiding.
.

Ondergetekende verklaart dat hij/zij danwel zijn/haar kind:
• Toegelaten wil worden als lid van DHSC The Hawks
• Kennis genomen heeft van het huishoudelijk reglement, het aannamebeleid en de (contributie)
verplichtingen.
• De bijlage Dienstverleningstoeslag heeft gelezen en kennis heeft genomen van de
verplichtingen m.b.t. 16 uur dienstverleningstaken per (jeugd-)lid.
• Toestemming verleent met het opnemen van de gegevens in de digitale ledenadministratie van
The Hawks/KNBSB. Het Bestuur gaat hiermee volgens de geldende wetgeving zeer zorgvuldig
en terughoudend om.
• Eventuele wijzigingen in de gegevens onverwijld doorgeeft aan de ledenadministratie
• Dit formulier naar waarheid heeft ingevuld.
Om in aanmerking te komen voor de gezinskorting hieronder namen/relatie/adres gezinsleden
invullen :
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

Plaats: …………………………………….…… Datum: …………………………
Naam: ………………………………………… Handtekening: ……………………………
Voor jeugdleden:
ouder/verzorger:
Naam:…………………………………………. Handtekening……………………………..
Belangrijk: Lees regelmatig de nieuwsbrief welke naar uw mailadres wordt gezonden en de
website www.thehawks.nl; hierin staat informatie over het wel en wee binnen de club, de
activiteiten, de aanvangstijden van de wedstrijden, de trainingstijden, de opstellingen en de
verschillende diensten!
The Hawks
Postadres:
Bezoekadres:
E-mail:
Bankrekeningnr:

Postbus 817, 3300 AV Dordrecht
Krommedijk 267, 3312 LE Dordrecht
secretariaathawks@gmail.com
NL84ABNA0621406171
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DOCUMENT DIENSTVERLENINGSTOESLAG
Algemeen
Geen enkele sportvereniging in Nederland, ook The Hawks niet, kan zonder vrijwilligers, zijnde niet-betaalde krachten.
De sport zou niet kunnen bestaan zonder welwillende medewerking van leden. Het is namelijk onmogelijk en
onbetaalbaar om alle noodzakelijke werkzaamheden via betaalde krachten te laten uitvoeren. Vrijwilligers zorgen er dus
voor dat er bestaansrecht is, de prijs voor het sporten aanvaardbaar blijft en er een sfeer is waaraan je de vereniging
herkent. Bovenal zorgt het voor continuïteit.
Dienstverleningstoeslag
Op 11 februari 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering van The Hawks besloten om elk lid verplicht te laten
deelnemen aan werkzaamheden voor de club in de vorm van een dienstverleningsbijdrage. Ook jeugdleden dragen hun
steentje bij maar kunnen hierbij vertegenwoordigd worden door één van hun ouders/verzorgers. Het streven is een
dienstverleningsbijdrage van minimaal 16 uur per jaar per lid. Meer mag natuurlijk altijd!
Om de verplichting tot deelnemen aan het vrijwilligerswerk meer kracht bij te zetten, wordt ingaande seizoen 2019
naast de normale contributie per lid een bedrag van € 72,- (de dienstverleningstoeslag) in rekening gebracht dat op
basis van verrichte werkzaamheden voor de club voor een bedrag van € 4,50 per uur op 1 juli en/of 1 november van
het verenigingsjaar wordt teruggestort.
Bij het niet opkomen voor een werkzaamhedendienst wordt de dienstverleningstoeslag automatisch ingehouden/niet
geretourneerd! Indien een lid geen kans ziet om mee te werken, kan de 16 uur afgekocht worden door een financiële
bijdrage van € 72,- per persoon; de dienstverleningstoeslag wordt in dat geval niet geretourneerd. De ontvangen
inkomsten worden gebruikt om “professionele aanvulling op werkzaamheden” mede te financieren.
Registratie
The Hawks kent het registratiesysteem dienstverlening. Daarin wordt bijgehouden wie welke werkzaamheden
verricht en wie de registratie controleert. Na elke werkzaamheid dient een werkzaamhedenformulier te worden
ingevuld met daarop naam van het lid dat de werkzaamheden heeft verricht, welke werkzaamheden zijn verricht en
hoeveel tijd het verrichten van de werkzaamheden heeft gekost. Alleen via het werkzaamhedenformulier kan een
goede registratie plaatshebben. Het lid dat de werkzaamheden verricht, is zelf verantwoordelijk voor het invullen
en laten ondertekenen van het werkzaamhedenformulier.
In de werkzaamhedenlijst staan de dienstverleningstaken vermeld waarop elk lid kan inschrijven via een
dienstverlenings-inschrijvingsformulier dat voor 1 MAART volledig ingevuld moet worden ingeleverd (digitaal naar
secretariaathawks@gmail.com, op papier in de mailbox in de kantine). Elk lid dient zo’n formulier in te vullen en in
te leveren, ook als men het vrijwilligerswerk wil afkopen. Formulieren die na 1 maart worden ingeleverd, worden
niet meer in behandeling genomen hetgeen wordt beschouwd als afkoop dienstverlening.
Leden kunnen op alle werkzaamheden inschrijven (1e voorkeur, 2e voorkeur) met dien verstande dat voor sommige
werkzaamheden geldt dat deze slechts door een geselecteerde groep mag/kan worden verricht (denk daarbij aan:
geen jeugd achter de bar en alleen gekwalificeerde leden als scheidsrechter). De werkzaamheden worden ingedeeld
door de registratie-verantwoordelijken en per mail aan leden gemeld en via het publicatiebord of website gepubliceerd.
Samenvatting
- Elk lid van The Hawks (ook jeugdleden), aan wie een dienstverleningstoeslag in rekening wordt gebracht:
1) dient een dienstverleningsbijdrage van 16 uur ten behoeve van de vereniging te leveren;
2) dient voor 1 MAART een dienstverlenings-inschrijvingsformulier in te vullen en in te leveren waarop kan
worden aangegeven welke werkzaamheden het lid wil verrichten dan wel dat men de werkzaamheden afkoopt met
de dienstverleningstoeslag.
- Na het verrichten van werkzaamheden dient er een werkzaamhedenformulier te worden ingevuld met daarop
naam van het lid dat de werkzaamheden heeft verricht, welke werkzaamheden zijn verricht en hoeveel tijd het
verrichten van de werkzaamheden heeft gekost.
- Het lid dat de werkzaamheden verricht, is zelf verantwoordelijk voor het invullen en laten ondertekenen van het
werkzaamhedenformulier.
- Voor elk uur verrichte werkzaamheden die via het werkzaamhedenformulier zijn geregistreerd en ondertekend
ontvangt een lid die de dienstverleningstoeslag heeft voldaan, € 4,50 retour met een maximum van de totaal
betaalde dienstverleningstoeslag.
- Terugbetaling geschiedt op uiterlijk op 1 november van het verenigingsjaar.
- Leden die menen recht te hebben op terugstorten van de dienstverleningsbijdrage en deze niet hebben
ontvangen, hebben tot uiterlijk 31 december van het verenigingsjaar de gelegenheid bij het bestuur van de
vereniging schriftelijk te reclameren. Nadien vervalt de bijdrage aan de vereniging.
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Aanmeldingsformulier
Vrienden van The Hawks
Ondertekende wil graag DHSC The Hawks ondersteunen als lid van de Vrienden van The Hawks
met predikaat:
Platina (€ 100,-)

/

Goud (€ 75,-)

/

Zilver (€ 55,-)

/

Brons (€ 30,-) *

Gegevens:
Achternaam

:…………………………………………………………………

Voornaam/namen

:…………………………………………………………………

Roepnaam

: …………………………………………………………………

Geslacht

:M/V*

Adres

:…………………………………………………………………

Postcode

: ……………………Woonplaats:………………………………

Telefoon privé

:…………………………….Mobiel:..………………………….

E-mail

:…………………………………………………………………

Geboortedatum:……………………………………

Bankrekeningnr. (IBAN): ………………………………………………………………
NB : Gegevens worden digitaal opgenomen in de ledenadministratie van The Hawks en de KNBSB en onder geen
enkele voorwaarde zonder toestemming beschikbaar gesteld aan derden. The Hawks kent een inspanningsverplichting
uw gegevens zo zorgvuldig mogelijk te beheren !

Ondertekende wil WEL / NIET * opgenomen worden in de lijst Vrienden van The Hawks
* = doorhalen wat niet van toepassing is

Datum :
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Handtekening:

