
 

 

INSCHRIJFFORMULIER 

 

Hierbij geef ik me op als lid van de 
Rijswijkse Honk- en Softbal Vereniging Red Lions. 

Ik betaal € 10,- inschrijfkosten. Dit bedrag wordt later 
verrekend met de contributie. 

Tevens verklaar ik mij akkoord met de bepalingen in 
de statuten en het huishoudelijk reglement. Een copie van de 

statuten is op te vragen bij het ledensecretariaat. 

Naam:  

Voornaam:  

Adres:  

Postcode & Woonplaats:  

Telefoonnummer:  

06-nummer:  

E-mailadres:  

Bankrekeningnummer (IBAN):  

Geboortedatum:  

Datum aanmelding:  

 
Met ondertekening van dit inschrijfformulier verklaart u te handelen volgens de 

clubspelregels zoals deze staan vermeld op het 2e deel van dit formulier.  

Beeball  Handtekening: 
(bij minderjarige, handtekening ouder of voogd) 

 
Softbal – jeugd  

Honkbal – jeugd  

Damessoftbal  

Herensoftbal  

Slow Pitch  
   

Hierboven aankruisen wat je gaat spelen 

Onderstaande niet invullen 

Ieder seniorenlid draait gedurende het seizoen minimaal 2 kantinediensten of treedt minimaal 2x als 
scheidsrechter op bij een wedstrijd. Geef hier aan waar jouw voorkeur naar uit gaat:  
 
Ik wil kantinedienst draaien/*Ik wil sen/*jeugd honkbal-/*softbalwedstrijden scheidsrechteren. 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
 

Als je het afgelopen jaar bij een andere verenging hebt gespeeld, moet je overschrijving aanvragen bij 
de bond, via een mutatieformulier bij je nieuwe vereniging. Na een jaar niet spelen vervalt dit. 

BONDSNR.:  

DAT. LID.  

 

BETAALD € 10,- 

JA  

NEE  

 

Ledenadministratie:  
Aalbessenstraat 26, 2564 TT Den Haag 
Tel: 06 – 55 41 58 65 
E-mail: secretaris@redlions.nl 
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Enkele clubspelregels – ons ‘huishoudelijk reglement’: 
 
 

• Een contributiejaar loopt gelijk aan een kalenderjaar. 

• Ieder ingeschreven spelend lid is verplicht jaarlijks de contributie te betalen. 

• De contributie wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld in de Algemene 
Ledenvergadering. 

• De eerste helft van de contributie dient minimaal voor 1 mei te zijn betaald. 

• De tweede helft dient voor aanvang van de zomerstop te zijn betaald. 

• Niet tijdig betalen van de contributie betekent niet spelen. 

• Vragen m.b.t. het betalen van de contributie kunnen worden gesteld aan de 
penningmeester per e-mail: penningmeester@redlions.nl. 

• Het (IBAN) bankrekeningnummer van Red Lions is NL37 INGB 0002 348 500.  

• Red Lions behoudt zich het recht voor een lid dat zijn contributie niet betaalt 
als wanbetaler bij de KNBSB op te geven. Het betreffende lid zal door de 
vereniging worden geroyeerd.  

• Van alle leden van Red Lions wordt verwacht dat zij tijdens de wedstrijden in 
het Red Lions-tenue spelen. 

• Van alle leden van Red Lions wordt verwacht dat zij na gebruik het veld, 
kleedkamer(s) en/of kantine gezamenlijk, netjes opgeruimd achterlaten. 

• Van alle leden van Red Lions van 16 jaar en ouder wordt verwacht dat zij 
minimaal 2x per seizoen een kantinedienst draaien tijdens 1 van de 
thuiswedstrijden of dat zij minimaal 2x per jaar optreden als scheidsrechter bij 
een thuiswedstrijd. Bij inschrijving kan worden aangegeven waar de voorkeur 
naar uit gaat. Indien de club geen team heeft in een bepaald discipline (bijv. 
jeugd-softbal of senioren-honkbal) betekent dit niet dat iemand daarmee 
vrijgesteld is van ‘scheidsrechteren’. Op ouders van jeugdleden doen wij een 
dringend beroep ons te assisteren bij de kantinebezetting. Meer informatie 
over het draaien van kantinediensten is terug te vinden in het kantineprotocol 
dat achter de bar in de kantine hangt.  

• Opzeggingen dienen uiterlijk 1 maand voor het einde van het kalenderjaar, 
dus vóór 1 december, te worden gedaan bij het ledensecretariaat. Dit kan 
schriftelijk of per e-mail (zie gegevens bovenaan deze pagina). 

• Bij niet tijdig opzeggen, is het lid minimaal de 1e helft van de contributie 
verschuldigd. Dit is voor de kosten die worden gemaakt voor het aanmelden 
van leden bij de bond, kosten voor zaalhuur gedurende de wintermaanden en 
administratiekosten.  

 

• Tot slot verwachten wij dat alle leden vooral plezier hebben in het spelen van 
honk- of softbal. Veel plezier toegewenst. 

 
Het bestuur 

(april 2015) 
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