www.portlandpoemas.nl
honkbal@portlandpoemas.nl

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP

Voornaam:

Roepnaam:

Achternaam:

M

Geb. datum:

V

Plaats:

Adres:
Postcode

Plaats:

Naam ouder(s):
E-mail adres:
Mobiel 1*:

Telefoon 2:
*N.B.: dit 06-nummer wordt toegevoegd in de Portland Poema’s leden- en Team-App!

Al eerder lid geweest van een honk- of softbalvereniging?

Ja

Nee

Zo ja... van welke vereniging?

Bent u bereid Honkbalvereniging
Portland Poema’s te helpen als ‘t nodig is?

Ondergetekende verklaart hierbij:
Spelend lid (trainen + wedstrijden)

Met welke activiteit(en) zou u willen ondersteunen:

Trainingslid / Niet-Spelend lid
te worden bij honkbalvereniging Portland Poema’s en
gaat akkoord met het Huishoudelijk reglement, zoals
beschreven op www.portlandpoemas.nl en/of bijgaand.

Indien de speler jonger is
Handtekening  dan
16 jaar dan de ouders/

Verplicht in te vullen...

voogd laten ondertekenen.

Akkoord met het vernieuwde sportprotocol en de
verenigings(huis)regels van de Portland Poema’s!

< Datum

BeeBall

•

Honkbal

•

Softbal

•

G-Honkbal

•

Bean Bag Baseball

•

Slow Pitch

•

Slow-BeeBall

•

Jeu de Baseball

HUISHOUDELIJK REGLEMENT*

Normen & waarden
• Leden hebben respect voor andere personen en ieders spullen.
• L
 eden houden zich verre van mondelinge en lichamelijke agressie binnen en buiten het veld en er
wordt positief aangemoedigd. Bij ernstige overtreding van gedragsregels kan het bestuur overgaan
tot sancties.
•	Portland Poema’s is een sportvereniging, geen sportschool voor consumenten. Bij een sportvereniging
hoort vrijwilligerswerk. Daarom worden leden en ouders van jeugdleden jaarlijks als dit nodig is enkele
dagdelen ingeroosterd (in overleg) voor het verrichten van diverse werkzaamheden (bardiensten etc.).
• L
 eden en ouders van jeugdleden nemen actief de eigen verantwoordelijkheid, concreet vertaald in
eigen handelen en gedrag. Voorbeelden hiervan zijn:
• Periodiek rijden naar uitwedstrijden.
• Schoonhouden dug-out/velden (vegen).
• Ondersteunen van verenigingsactiviteiten.
• Ongewenste intimiteiten en intimidaties worden niet geaccepteerd op straffe van royement.
•	Spelers van Portland Poema’s komen op tijd naar trainingen en wedstrijden. Kan een speler om een
goede reden een keer niet komen, dan minstens 24 uur van tevoren bij de coach/trainer afmelden.
Met de vernieuwde Covid-19 regels is het nu ook verplicht om je aan te melden voor de honkbal
training (middels de team-app), zodat de trainer/coach(es), de teammanager en de toezichthouder
weet wie er aanwezig is. Dit is een verplichting volgens het sportprotocol van gemeente Rotterdam.
•	Er geldt een algemeen verbod op drugs en er is een alcoholverbod op en om de velden, evenals roken.
•	Honden aangelijnd en opruimplicht van behoefte.

Financieel
•	Het lidmaatschap loopt van 1 januari tot en met 31 december.
• O
 pzegging dient schriftelijk of per mail te geschieden uiterlijk 1 december van het honkbalseizoen,
anders is men verplicht zijn contributie voor het volledige nieuwe verenigingsjaar te betalen.
•	Men dient de contributie te betalen voor het einde van de betalingstermijn, genoemd op de factuur.
•	
Bij het niet tijdig betalen van de factuur heeft de vereniging het recht de speler niet meer op te stellen
voor wedstrijden, uit te sluiten voor trainingen en een incassoprocedure te starten waarvan de kosten
in rekening worden gebracht bij de speler.
•	Boetes opgelegd door de KNBSB en die het gevolg zijn van door de KNBSB als wangedrag aangemerkte
gedragingen van spelers, coaches en/of begeleiders zullen in principe op het betreffende lid worden
verhaald. Of er sprake is van wangedrag zal door het bestuur per geval worden vastgesteld.
*H
 et complete Huishoudelijk reglement kunt u vinden op de website: www.portlandpoemas.nl
onder het tabje ‘INFO’ › ‘Formulieren’ en/of is opvraagbaar bij de secretaris van de vereniging.

Huishoudelijk reglement
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