HONK & SOFTBALVERENIGING DE KNICKERBOCKERS
Terrein: Bosstraat 151, 3766 AE Soest
Telefoon clubhuis: 035 - 6016550
Website : WWW.KNICKS.NL

INSCHRIJFFORMULIER
Achternaam
:
Voorletter (s)
:
Straatnaam/huisnr.
:
Postcode / woonplaats :
Telefoonnummer
:
Mobiel nr.
:
Emailadres
:
Emailadres ouders
:
Geboortedatum+Plaats :
Geslacht
Tak van sport

_______________________________________________________________
______________________ Roepnaam
: ________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________ Mobiel nr.ouders : ________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
□ Man □ Vrouw (a.u.b. aankruisen)
□ Honkbal □ Softbal □ Softbal Slowpitch (a.u.b. aankruisen)
□ Senioren □ Junioren □ Aspiranten □ Pupillen □ Beeball □ G-honkbal
□ Ja, ik wil de periodieke e-mail newsflash van HSV De Knickerbockers ontvangen op bovenstaand
e-mailadres.
HSV de Knickerbockers gaat zorgvuldig om met uw gegevens. Voor meer informatie, zie onze
privacyverklaring op onze website (www.knicks.nl)

ALGEMENE VERPLICHTINGEN:
Het lid (en/of de ouders/verzorgers van het lid) meldt zich aan voor vrijwilligerstaken, zoals vermeld in bijlage 1.
Het lid (en/of de ouders/verzorgers van het lid) verklaart de gedragscode (bijlage 2) te hebben gelezen en zich
hiernaar te gedragen.
Bij verhindering van het bijwonen van trainingen/wedstrijden dit tijdig aan de trainer/coach door te geven.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, opzeggen schriftelijk voor 31 oktober aan de
ledenadministratie.
Inschrijving vindt plaats na ontvangst van dit formulier.
MACHTIGING:
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging toestemming aan: HSV De Knickerbockers,
Bosstraat 151, 3766 AE Soest om bedragen van zijn/ haar bankrekening af te schrijven wegens contributie voor
hierboven genoemde speler/speelster. Ondergetekende is bekend met het feit dat, indien hij/zij niet akkoord is met
de afschrijving, hij/zij binnen 56 dagen na afschrijving bij zijn/haar eigen bankkantoor opdracht kan geven het
bedrag terug te boeken.
IBAN nummer ________________________________________________
Contributiegelden 2020 zijn vastgesteld op :
Senioren : € 240,00 Junioren : € 220,00 Aspiranten : € 210,00
G-team : € 130,00 Recreant : € 125,00 SB Slowpitch : € 125,00
Bij inschrijving vanaf 1 juli is 50% van de contributie verschuldigd.
Datum:
Handtekening:

Correspondentieadres Ledenadministratie:
Onno Bakker
Email: leden@knicks.nl

Pupillen/Beeball : € 200,00

Handtekening ouder/voogd (indien jonger dan 18 jr)

IBAN NL51RABO0120382539
Kamer van Koophandel: 40506607

HONK & SOFTBALVERENIGING DE KNICKERBOCKERS
Terrein: Bosstraat 151, 3766 AE Soest
Telefoon clubhuis: 035 - 6016550
Website : WWW.KNICKS.NL

Bijlage 1
Vrijwilligersformulier
Voornaam
Achternaam
Indien van toepassing, ouder van
Team
Emailadres
Telefoonnummer

Eerste
keus

Tweede
keus

Derde
keus

:
:
:
:
:
:

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Taak

Coach
Trainer
Scheidsrechter
Coördinatie scheidsrechters
Organiseren scholierentoernooi
Uitvoering scholierentoernooi
Organiseren jeugdkamp
Uitvoeren/begeleiden jeugdkamp
Organiseren familiedag
Uitvoeren familiedag
Bezetting kantine wedstrijddagen
Bezetting kantine overige activiteiten
Inkoop kantine
Wedstrijdsecretariaat
Onderhoudswerkzaamheden terrein
Materiaalbeheer
Onderhoud clubgebouw
Werven sponsors
Uitvoeren sponsoracties
Ledenadministratie
Begeleider beeball
Ondersteuning bij wervingsacties
Activiteitencommissie
Ledenwerving

In algemene zin word ik graag ingezet voor:

Correspondentieadres Ledenadministratie:
Onno Bakker
Email: leden@knicks.nl

IBAN NL51RABO0120382539
Kamer van Koophandel: 40506607

HONK & SOFTBALVERENIGING DE KNICKERBOCKERS
Terrein: Bosstraat 151, 3766 AE Soest
Telefoon clubhuis: 035 - 6016550
Website : WWW.KNICKS.NL

Bijlage 2
Gedragscode Knickerbockers
WAT HOORT:
1.

Sportief gedrag

2.

Respect voor elkaar en de scheidsrechters

3.

Beslissingen van de scheidsrechter accepteren

4.

Correcte kleding (dat wil onder meer zeggen team tenue tijdens wedstrijden en “normale” honkbalkleding tijdens
trainingen)

5.

Line-up voorafgaand aan en na de wedstrijd en geven elkaar en de scheidsrechters daarbij een hand

6.

Scheidsrechter bedanken

7.

Voor en tijdens de wedstrijd, evenals tijdens de pauzes, wordt geen alcohol door de spelers en coaches gedronken

8.

Tijdens de wedstrijd wordt er niet gerookt door de spelers en coaches. Op tijden dat er wel gerookt mag worden
(voor en na de wedstrijd) gebeurt dit nooit binnen de omheining van het veld of in de dug-out. Ten tijde van
jeugdwedstrijden wordt altijd een plek gezocht uit de buurt van de kinderen.

9.

Ook na de wedstrijd correct gedrag. Hieronder verstaan we onder meer:
-

Respecteer de regels van de honkbalsport.
Respecteer de medespelers en de tegenstander.
Behandel alle deelnemers bij het honkballen gelijkwaardig. - Sta samen voor “FairPlay!”.
Spreek elkaar aan op het naleven van bovengenoemde regels.

10. Voorbeeldig gedrag t.o.v. publiek
11. Coaches nemen verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun spelers t.o.v. tegenstanders, publiek en
scheidsrechters. (Coach heeft opvoedende taak en voorbeeld functie)
12. Coaches van het bezoekende team nemen hun verantwoordelijkheid m.b.t. het gedrag van hun supporters. Zij
kunnen hierop aangesproken worden door de coach van de Knickerbockers
13. Spelers en coaches hebben voldoende kennis van de spelregels
14. Er wordt niet over maar met elkaar gesproken
15. Iedereen zorgt ervoor dat veld en spullen na gebruik keurig in orde en opgeruimd zijn
16. Er is altijd een persoon die duidelijk verantwoordelijk is voor het goed achterlaten van het complex
17. Consumpties worden altijd op de kassa aangeslagen en direct afgerekend

Correspondentieadres Ledenadministratie:
Onno Bakker
Email: leden@knicks.nl

IBAN NL51RABO0120382539
Kamer van Koophandel: 40506607

HONK & SOFTBALVERENIGING DE KNICKERBOCKERS
Terrein: Bosstraat 151, 3766 AE Soest
Telefoon clubhuis: 035 - 6016550
Website : WWW.KNICKS.NL

Bijlage 3
Gedragscode Knickerbockers
WAT HOORT NIET:
1.

Schelden en of beledigingen, ook niet naar teamgenoten

2.

Discriminerende opmerkingen

3.

Obscene gebaren

4.

Onttrekken aan opruimen/in orde maken veld

5.

Gratis consumpties nemen anders dan in situaties zoals door bestuur bepaald

6.

Rotzooi achterlaten/niet opruimen

WAAR LIGT DE VERANTWOORDELIJKHEID:
1.

Spelers zelf

2.

Coach

MAATREGELEN
Bij misdragingen speler: coach haalt speler preventief het veld uit.
Bij misdragingen publiek: coach en/of captain spreekt publiek aan op misdragingen, vraagt desnoods een onbelaste time-out
aan bij de scheidsrechter.
Bij misdragingen buiten wedstrijd om of van ernstige aard tijdens wedstrijden: bestuur bepaalt maatregelen.

Ondergetekende/het lid verklaart de gedragscode van de Knickerbockers te hebben gelezen en zich hiernaar te
gedragen.
Naam:
Plaats:
Datum:
Handtekening:

Correspondentieadres Ledenadministratie:
Onno Bakker
Email: leden@knicks.nl

IBAN NL51RABO0120382539
Kamer van Koophandel: 40506607

