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Over BeQuick
Be Quick ’28 is een gezellige basketbalvereniging met momenteel 8 teams: 4 herenteams, 1 dames(recreanten)team, 1 
jeugdteam en 2 rolstoelteams. Onze vereniging is goed georganiseerd met een voltallig bestuur, coaches, trainers en veel 
actieve leden. Naast basketballen op verschillende speelniveaus is ook gezelligheid en sociaal contact een belangrijk aspect 
binnen Be-Quick ‘28.

Trainingen en wedstrijden
Met uitzondering van heren 1, trainen alle teams op de dinsdagavonden (met uitzondering van schoolvakanties) in het 
sportcentrum van het Deltion College – Gebouw Bruin (ingang Obrechtstraat) aan de Mozartlaan 15 te Zwolle. Kijk voor 
trainingstijden in de tabel bij contributie.

Heren 1 traint op donderdagavond van 20:30 tot 21:45 uur in Sporhal Gerenlanden (Munterkamp 75). Onze thuiswedstrijden 
spelen we op de vrijdagavond, zaterdagmiddag en/of zaterdagavond in de sporthal van wijkcentrum De Gerenlanden. Mensen 
die wel willen trainen, maar geen competitie willen spelen, kunnen in overleg met het bestuur als recreant meetrainen.

Contributie
De contributie wordt geïnd via automatisch incasso. Hiervoor dien je een verklaring te onderteken bij je inschrijving. Om de 
kosten wat te spreiden wordt de contributie in vier termijnen geïnd: omstreeks 25 oktober, 25 december, 25 februari en 25 april. 
Het rekeningnummer is (IBAN) NL61 RABO 0397 3324 91 t.n.v. Chr. Basketbalvereniging Be Quick ‘28.

Vanaf 8 september 2015 hanteren wij de volgende contributies:

Heren 1 Spelend lid: 373,00 Recreant: 176,00  20.30-21.45

Heren 2 Spelend lid: 373,00 Recreant: 176,00  20.30-21.45

Heren 3 Spelend lid: n.v.t. Recreant: 176,00  20.30-21.45

Dames 1 Spelend lid: n.v.t. Recreant: 176,00  19.30-20.45

Jeugd (geboren 2008 en 2009) Spelend lid: 300,00 Recreant: 176,00  18.00-19.15

Jeugd (geboren 2004 t/m 2007) Spelend lid: 300,00 Recreant: 176,00  19.15-20.30

Rolstoel Spelend lid: 373,00 Recreant: 176,00  19.00-20.30

Tenues
Onze clubkleuren zijn rood en zwart. Als je competitie gaat spelen stelt de vereniging deze tenues beschikbaar. De tenues 
blijven in eigendom van de vereniging.

Lid worden
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 1 jaar (van 1 juli tot en met 30 juni). Lijkt het je leuk om te komen 
basketballen? Kom dan drie keer gratis meetrainen. Tijdens de trainingen maak je kennis met de sport en kan je kijken of 
basketbal bij je past. Je kunt daarna besluiten of je lid wordt van onze vereniging. Als je lid wordt, betekent dit wel dat het team 
waarin je wordt ingedeeld met grote regelmaat op je moet kunnen rekenen. Dus regelmatig komen trainen en zoveel mogelijk 
wedstrijden meedoen. Bovendien ben je als actief lid verplicht om af en toe een wedstrijdondersteunende taak op je te nemen, 
zoals een wedstrijd leiden, tafelen of een zaaldienst doen. 

Opzeggen van het lidmaatschap kan door het sturen van een email naar ledenadministratie@bequick.net. Zodra wij de 
opzegging ontvangen hebben, zullen wij dit aan je bevestigen. Automatische incasso komt dan automatisch te vervallen nadat 
alle verschuldigde contributies en/of boetes zijn betaald. Opzeggen dient minimaal een kalendermaand voor afloop van het 
huidige lidmaatschap gedaan te worden.

Vragen
Voor vragen kun je terecht op onze website: www.bequick.net, of je kan een mail sturen naar info@bequick.net. Je kan ook 
mailen met het bestuur: bestuur@bequick.net.

Handtekening

Algemene informatie
Basketbalvereniging Be Quick ‘28
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Inschrijfformulier
Basketbalvereniging Be Quick ‘28

Onderstaande gegevens s.v.p. volledig invullen. Vergeet je handtekening niet! Lever dit formulier voorzien van een pasfoto en 
het bijgaande formulier voor de automatische incasso van de contributie, in bij de ledenadministratie van Be Quick ‘28. S.v.p je 
naam op de achterzijde van de pasfoto noteren!

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Adres

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum - -

Geboorteplaats

Telefoon

E-mail

Lidmaatschap Competitie Recreant

Indien je eerder basketbal hebt gespeeld dien je hieronder in te vullen bij welke vereniging, in welke plaats gedaan hebt en in 
welk seizoen(en). Als je in het bezit bent van een scheidsrechters diploma dien je dit ook hieronder aan te geven.

Vereniging

Plaats

Seizoen(en)

Diploma Scheidsrechters D Scheidsrechters E Scheidsrechters F

Datum - -

Plaats

Handtekening



Voorzitter Secretariaat Ledenadministratie Algemeen

Pieter Gootjes
voorzitter@bequick.net
tel: 06 497 529 12

Paulien van de Merbel
secretariaat@bequick.net
tel: 06 202 179 47

Paulien Kiers
ledenadministratie@bequick.net
tel: 06 292 160 64

web: www.bequick.net
e-mail: info@bequick.net
e-mail: bestuur@bequick.net

Incassoverklaring
Basketbalvereniging Be Quick ‘28

Dit formulier dient u volledig in te vullen en te ondertekenen. Daarna kunt u het samen met het inschrijfformulier inleveren bij de 
ledenadministratie. Voor leden tot 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers mede te onderteken. Gebruik voor iedere letter 
één vakje. Alléén volledig ingevulde formulieren kunnen in behandeling genomen worden.

Voornaam

Tussenvoegsel

Achternaam

Woonplaats

Geboortedatum - -

Geboorteplaats

Inschrijfdatum - -

Lidmaatschap Competitie Recreant

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Basketbalvereniging Be Quick ‘28 om per bovenstaande 
inschrijfdatum bedragen af te schrijven wegens contributie van onderstaand rekeningnummer. Daarnaast zullen eventuele 
boetes voor het verzaken van zaaldiensten eveneens van onderstaand rekeningnummer afgeschreven worden. Boetes 
bedragen bij 1e maal verzuim: 1 wedstrijd geschorst. Bij 2e maal verzuim: 1 wedstrijd schorsing en 25,00 boete. Bij 3e maal 
verzuim: 2 wedstrijden schorsing en 50,00 boete.

Rekeningnummer (IBAN)

Naam

Plaats

Handtekening


