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Voor je gaat inschrijven willen we graag dat je het volgende leest: 
 

Gedragsregels Nieuwegein Diamonds 
 
Binnen de Nieuwegein-Diamonds gelden een paar eenvoudige redragsregels 
 
1. Gasten en leden dienen met respect met elkaar om te gaan evenals met het veld, materiaal en gebouw 

van de vereniging. 

2. Respecteer elkaars tijden voor trainingen en wedstrijden conform de gemaakte afspraken. 

3. Qua eten en drinken dient men zich te houden aan de regels die hangen in de kantine. Alcohol en roken 

dienen volgens de wet en de regels van de vereniging nageleefd te worden 

Hieronder een paar punten die daaronder vallen. Het hoeft niet gezegd te worden dat dit maar een kleine 
greep is uit wat als standaard wordt gezien.  
 
ALGEMEEN 
 
1. De dug-outs worden na het gebruik netjes en schoon achter gelaten. Daarbij hoort ook de dug-out van de 

tegenstander 
2. Maar ook in de kantine, wanneer je iets morst ruim je het gewoon op. Op het terras zet je netjes de stoelen 

terug die je gebruikt hebt. En wanneer de tegenstander dat niet doet is het een kleine moeite om deze ook 
voor de kantine medewerker op te ruimen. 

3. Bij het gebruik maken van de kleedkamer laat je deze schoon en droog achter. 
4. Tijdens een training laat je de pitcher en catcherplek onbelast. Dit om deze plekken zo veel mogelijk te 

laten herstellen voor de komende wedstrijden. 
5. Na het gebruik van het veld laat je het veld dusdanig achter zodat een volgend team hier meteen goed 

gebruik van kan maken. 
6. Wanneer het veld gebruikt wordt en je bent daarna aan de beurt wacht je buiten het veld totdat het team 

weg is. De dug-out behoort tot het veld. 
7. Wanneer je vindt dat een team zijn tijd overschrijdt qua gebruik veld bespreek je dit netjes met de coach 

trainer. Wanneer dit toch meerdere malen gebeurt, kan de coach dit bij het bestuur melden. 
 
VERBODEN 
 
1. Roken in ons gebouw is niet toegestaan 
2. Roken en alcohol in de dug-out is niet toe gestaan 
3. Tijdens de wedstrijden wordt er door spelers en kader niet gerookt. 
4. Er mag geen eigen alcohol meegenomen en genuttigd worden op het terrein van de vereniging. 
 
 
Namens het Bestuur van Nieuwegein Diamonds. 
 

Naar de inschrijfformulieren 
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Honk- en Softbalvereniging Nieuwegein Diamonds 

Inschrijvingsformulier 2019 

Senioren: svp dit formulier inleveren bij coach of ledenadministratie: Hugo Rodenburg,  Pieter de Hooghhage 57, 3437NZ 
Nieuwegein. e-mail: ledenadministratie@nieuwegein-diamonds.nl  
Jeugd: svp dit formulier inleveren bij jeugdcoördinator Gabriel Goderski, e-mail: gabriel.goderski@gmail.com 
 

Voorletters: …………………………………………………    Roepnaam:……………………………………………………………….  

Naam: ………………………………………………………… Tussenvoegsel: ………………………………………………………… 

Geboortedatum (dag/maand/jaar): ……   …....  …….. Geslacht (svp aankruisen):  man          vrouw   

Straat: ………………………………………………………. Huisnummer: ………..   

Postcode: …….…..  ………  Woonplaats …………………………………………….….…     Nationaliteit: ……………………… 

E-mailadres: ................................................................................................................................................................................ 

(bij jeugdleden het e-mailadres van de ouders/verzorgers invullen).  

Tel. privé:   ………………………………………………..       Mobiel:    06 - …………………………….. 

 

Gewenst lidmaatschap:   competitie-spelend lid / niet-spelend lid / recreant / proeflidmaatschap jeugd* 

Heeft u eerder gehonk- en/of gesoftbald?:   ja / nee / niet van toepassing* 

Indien ja, bij welke vereniging? …………….……………………………………………………………………. 

Klasse: ……………………………..…………   Wanneer?: ……………………………………………………… 

Heeft ouder/verzorger eerder gehonk- en/of gesoftbald?:   ja / nee / niet van toepassing* 

Indien ja, bij welke vereniging?  ……………………………………………………………………………….. 

Klasse: …………………………………………. Wanneer?: ………………………………………………...... 

Heeft u of de ouder/verzorger een scheidsrechters diploma honk- of softbal?  Honkbal / Softbal / Nee*  

* Svp doorhalen wat niet van toepassing is. 

 
Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met het gestelde 
in de voorwaarden voor inschrijving (bijgevoegd) en zich te houden aan de statuten en reglementen van de Nieuwegein 
Diamonds. Een digitale versie van de statuten en reglementen kunt u opvragen bij de ledenadministratie, 
ledenadministratie@nieuwegein-diamonds.nl 

 
Met het ondertekenen van dit formulier geeft u de Honk- en Softbalvereniging Nieuwegein Diamonds toestemming om uw 
gegevens te beheren (zie artikel 17 Voorwaarden voor inschrijving). 

 

Vul ook in: (Anders wordt het aanmeldingsformulier niet in behandeling genomen)   
• Bijgevoegd Formulier vrijwilligerswerk 

• Bijgevoegd Machtigingsformulier (ook als u geen automatische afschrijving wenst)  
 
 

Handtekening       ………………………………………….   Datum ondertekening (dag/maand/jaar):  …….   ...…..   …….. 

(bij jeugdleden handtekening van de ouder of verzorger)  

 

 
NIET INVULLEN DOOR LEDEN 
 
Datum ontvangst ledenadm.:                  Bondsnummer KNBSB:               Team:                 Contributiebetaling m.i.v.:                                        
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Voorwaarden voor inschrijving 

1 Inschrijving 

Aanmelding als lid van de Honk- en Softbalvereniging Nieuwegein Diamonds (hierna “Nieuwegein Diamonds”) dient schriftelijk 
te geschieden bij de penningmeester/ledenadministratie.   

2 Overschrijving 

De Koninklijke Nederlandse Baseball en Softball Bond (hierna: “KNBSB”) stelt eisen aan overschrijvingen van de ene vereniging 
naar de andere. Indien u het vorige seizoen spelend lid was van een andere honkbal- of softbalvereniging, dan dient u bij het 
secretariaat van de KNBSB een overschrijvingsformulier op te vragen. Is de overschrijving naar Nieuwegein Diamonds het 
gevolg van een verhuizing dan vraagt de KNBSB bovendien om een bewijs van inschrijving in de nieuwe gemeente. 

3 Medisch 

Omdat de KNBSB geen medische keuring verplicht stelt, is het lid hier zelf verantwoordelijk voor. Vraag daarom aan uw huisarts 
of er medische bezwaren zijn tegen het spelen van honk- en/of softbal. Het kan zijn dat er specifieke gegevens van belang zijn 
om te weten. Denk bijvoorbeeld aan astma, diabetes of aan een allergie. Geef dit door aan uw coach/de coach van uw kind. 

4 Verzekeringen 

Leden zijn verzekerd middels een collectieve ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering via de KNBSB. Vrijwilligers zijn ook 
automatisch verzekerd. Zie verder de KNBSB-site: www.knbsb.nl   

5 Contributie 

De contributie voor kalenderjaar 2019 
  
                     Geboortejaar* Per jaar 2 termijnen van 5 termijnen van  
 
 Vanaf 0 jaar      (Doppie) € 47.25 € 23.63 € 9.45 
 Vanaf 6 jaar      (2012/2007) € 173.25 € 86.63 € 34.65 
 Vanaf 12 jaar    (2006/2003) € 213.15 €  106.58 € 42.63 
 Vanaf 16 jaar    (2002/2001) € 225.23 € 112.61 € 45.05 
 Vanaf 18 jaar    (2000 e.v.) € 278.25 € 139.13 € 55.65 
 Recreanten lid € 139.13 €  69.56 € 27.83 
 Niet spelend lid € 52.50 € 26.25 € 10.50 

 
NB: Als “Doppie” kunnen uitsluitend kinderen van spelende leden worden ingeschreven. 
* LET OP: de contributie wordt vastgesteld op basis van het geboortejaar. Dus als een lid in het contributie jaar 18 wordt betaald hij/zij 
dat jaar dus de contributie van een 18-jarige etc. 

  
Nieuwegein Diamonds biedt u de volgende mogelijkheden voor betaling van uw contributie: 
▪  In 5 termijnen te voldoen door middel van automatisch incasso, maart t/m juli 
▪ In 2 termijnen door een automatisch incasso in maart & juli 
▪  In 2 termijnen door een nota factuur/ acceptgiro, welke in maart & juli worden verstuurd. Bij betaling per nota 

factuur/acceptgiro wordt een toeslag van € 2,50 per nota in rekening gebracht. 
 
Het lidmaatschap is gekoppeld aan een kalenderjaar. Indien het lidmaatschap ingaat in de loop van een kalenderjaar, dan wordt 
de contributie naar ratio aangepast. Lees ook sectie “Uitschrijven”! en sectie “Borgstelling Kantinedienst” 

6 Proeflidmaatschap 

Voor jeugdleden hebben wij een proeflidmaatschap. De contributie bedraagt € 15,00. Na een periode van 3 maanden wordt het 
lidmaatschap automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap en ontvangt u € 15,00 korting op de contributie van het eerste 
jaar. Wilt u het lidmaatschap niet voortzetten, dan dient u dit schriftelijk kenbaar te maken aan de ledenadministratie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.knbsb.nl/
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7 Gezinskorting 

Nieuwegein Diamonds kent een regeling met betrekking tot gezinskorting. Deze regeling heeft enkel betrekking op volledig 
betalende leden (dus géén recreant of niet-spelend lid of proeflidmaatschap) 
50% korting voor het jongste kind wanneer:  

- 3 volledig betalende kinderen lid (jeugdlid) uit één gezin, of 
- 1 volledig betalende ouder lid en 2 volledig betalende kinderen lid (jeugdlid) uit één gezin, of 
- 2 volledig betalende ouders en 1 volledig betalende kind (jeugdlid) uit één gezin. 

Elk volledig betalend volgend kind boven de voornoemde aantallen: 50% korting. 

8 U-pas & Stads-pas 

Nieuwegein Diamonds kent een regeling met betrekking tot de U-pas en Nieuwegein Stads-pas. Informatie hierover is te 
verkrijgen bij de penningmeester.  

9 Betalingsachterstand 

Leden kunnen geroyeerd worden bij betalingsachterstand.  

10 Adreswijziging/wijziging bankrekeningnummer 

Leden dienen adreswijziging en/of wijziging bankrekeningnummer of e-mailadres zo spoedig door te geven aan de 
penningmeester. 

11 Uitschrijving 

Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar blijft de contributie voor het gehele kalenderjaar 
verschuldigd. Afmelden van het lidmaatschap kan schriftelijk of per mail gebeuren en dient gericht te worden aan de 
secretariaat. 

12 Verwijtbare boetes 

Verwijtbare boetes kunnen worden verhaald op de spelers die een overtreding hebben begaan waarop een boete van de 
KNBSB van toepassing is.  

13 Vervoer 

Voor het vervoer van jeugdteams naar uitwedstrijden wordt een beroep gedaan op de ouders/verzorgers. Afhankelijk van de 
grootte van het team zijn per uitwedstrijd 3 of 4 auto's nodig. Per seizoen worden gemiddeld 10 uitwedstrijden gespeeld, zodat 3 
of 4 keer een beroep op U wordt gedaan. Indien dit een bezwaar voor u vormt (omdat u moet werken op de competitiedag, of 
omdat u geen auto bezit), wilt u dit dan tijdig kenbaar maken aan de coach van het betreffende team. 

14 Verplichtingen lidmaatschap 

Binnen de vereniging zijn diverse vrijwilligerstaken te vervullen. Van leden (van jeugdleden de ouders/verzorgers) wordt 
verwacht dat zij zich actief inzetten als vrijwilliger.  

15 Foto’s  

Het is mogelijk dat foto’s van u of uw kind worden gemaakt. Deze kunnen door de vereniging worden gebruikt voor informatieve 
en publicitaire doeleinden. Wij gaan ervan uit dat u akkoord gaat met publicatie, tenzij u bij inschrijving schriftelijk bezwaar 
aantekent bij de penningmeester/ledenadministratie. Vermeldt daarbij het team waarin u of uw kind speelt.  

16 Bescherming persoonsgegevens. 

De Wet Bescherming Persoonsgegevens vereist dat verenigingen zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van hun leden. 
De door u verstrekte gegevens worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Wij gaan ervan uit dat u 
akkoord gaat met het beheren van uw persoonsgegevens door de vereniging door ondertekening van het inschrijvingsformulier. 
Het is voor leden mogelijk inzage te krijgen in hun opgeslagen gegevens door middel van een schriftelijk verzoek aan de 
ledenadministratie. De gegevens worden dan per e-mail verstuurd naar het lid dat erom vraagt.  

17 Kantinedienst en Borgstelling 

Leden en ouders van jeugdleden worden geacht bardiensten te draaien conform geldende Kantineplan. In 2019 komt dit neer op 
3 diensten per jaar. Een borg van € 40 per jaar, wordt bij de eerste contributieronde verrekend. Wanneer de bardiensten zijn 
gedraaid wordt de borg november terugbetaald, mits de bardiensten zijn gedraaid.  
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18 Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

Leden en ouders van leden geven de club toestemming om de door hun opgegeven persoonsgegevens te gebruiken voor 
algemene communicatie doeleinden richting de betreffende leden. Denk hierbij aan berichten van het Bestuur, facturen en 
herinneringen van de penningmeester en overige communicatie welke betrekking heeft op de club.  
Leden kunnen altijd de door de club geregistreerde gegevens opvragen en/of wijzigen. Neem hiervoor contact op met de 
ledenadministratie (ledenadministratie@nieuwegein-diamonds.nl)  
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Honk- en Softbalvereniging Nieuwegein Diamonds 

Machtigingsformulier 

Ondergetekende verleent, indien niet voor acceptgiro is gekozen, hiermee tot wederopzegging machtiging aan 
Honk- en Softbalvereniging Nieuwegein Diamonds voor doorlopende automatische incasso van 
contributiegelden én bardienst borg verbonden aan het lidmaatschap.  
 

Type 
betaling 
(kruis 1 
aan) 

Automatische 
incasso. 1x per 
jaar 

Automatische 
incasso. 2x per 
jaar 

Automatische 
incasso. 5x per 
jaar 

Factuur via e-
mail 2x per jaar. 
€ 2,50 kosten 
per factuur 

 

• Svp dit formulier zo volledig mogelijk invullen en ondertekenen. Formulier inleveren bij de  ledenadministratie 
Hugo Rodenburg,  Pieter de Hooghhage 57, 3437NZ Nieuwegein. E-mail: ledenadministratie@nieuwegein-
diamonds.nl 

• Jeugd: svp dit formulier inleveren bij jeugdcoördinator Gabriel Goderski, e-mail: gabriel.goderski@gmail.com 

• Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers te ondertekenen. 

• Als ondergetekende het niet eens is met de afschrijving heeft hij/zij 56 dagen de tijd om zijn/haar bank opdracht te 
geven het bedrag terug te boeken. 

• Wijzigingen in uw adres- en/of rekeningnummer s.v.p. schriftelijk doorgegeven aan de ledenadministratie  

• (E-mail: ledenadministratier@nieuwegein-diamonds.nl ). 

 
Gegevens lid 

 
Lidnummer (indien bekend):                                         

Geboortedatum (dag/maand/jaar):               

Voorletters:                Tussenvoegsel:  

Naam: 

Straat: 

Huisnr.:              Toevoeging: 

Postcode:                Plaats:  

E-mail: 

 
       Gezinskorting               U-Pas                        Proeflidmaatschap (jeugd)  

(Aankruisen indien van toepassing. Bezit U-Pas dient te worden aangetoond d.m.v. een kopie. De penningmeester oordeelt of  u in aanmerking  
komt voor korting) 

 
Gegevens ondergetekende 
Bankrekeningnummer (IBAN): 

Tenaamstelling bankrekening:  

Plaats:  

 
Handtekening:       ______________________________________ 
 

Datum ondertekening (dag/maand/jaar):         

____________________________________________________________________________________________________________________

mailto:ledenadministratie@nieuwegein-diamonds.nl
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Honk- en Softbalvereniging Nieuwegein Diamonds 

Formulier vrijwilligerswerk 

 
Een sportvereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Ook Honk- en Softbalvereniging Nieuwegein Diamonds 
ontleent haar kracht aan vrijwilligers. Van leden (van jeugdleden de ouders/verzorgers) wordt verwacht dat zij enkele 
keren per jaar de vereniging van dienst zijn. Jouw hulp kunnen we goed gebruiken want vele handen maken licht 
werk. Binnen de vereniging zijn diverse vrijwilligerstaken te vervullen. Voor welke taken kunnen wij jou benaderen? 
(svp voorkeur aankruisen en dit formulier inleveren bij de coach):  
 

Bardiensten (verplicht 3 diensten per jaar indien >18 jaar, anders uit te voeren door de ouders)  
Als vereniging mogen we ons gelukkig prijzen met ons prachtige clubgebouw. Onze kantine is een gezellig onderkomen met een 

riant uitzicht over de velden. Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die een aantal bardiensten willen draaien op wedstrijddagen.  

 

Communicatieteam 

Ook het communicatieteam wil graag versterking. Vind je het leuk om teksten te schrijven voor de website of ervoor te zorgen dat 

teksten juist zijn, drukwerk te ontwikkelen of perscontacten te onderhouden, meld je dan aan voor het communicatieteam. 

 

Evenemententeam 

Jaarlijks worden diverse evenementen georganiseerd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan Het Familie Mix toernooi of een barbecue. 

Evenementen moeten goed worden voorbereid en op de dag zelf zijn er ook genoeg hand- en spandiensten te verrichten.  

Vind jij dit een uitdaging?  

 

Coach en/of trainer (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Heb jij coachende capaciteiten of vind je het leuk om jouw kennis en vaardigheden van honk- of softbal aan spelers door te 

geven? Wordt dan coach en/of trainer. Het is mogelijk om een training/cursus te volgen die door de vereniging wordt betaald (mits 

daar vooraf toestemming voor is gegeven door het bestuur). De opleidingen worden gegeven door de Koninklijke Nederlandse 

Baseball- en Softbalbond (KNBSB). 

 

Scheidsrechter 

Misschien beschik jij wel over het spelinzicht en de communicatieve vaardigheden om scheidsrechter te worden. Ook voor deze 

functie is het mogelijk om kosteloos een training/cursus te volgen via de KNBSB (indien het bestuur hier vooraf toestemming voor 

heeft gegeven). Als je de sport nog maar net beoefent, is het volgen van een scheidsrechters cursus ook een leuke manier om 

bekender te worden met de spelregels van honk- en/of softbal.  

 

Onderhoud verenigingsgebouw en –terrein. 

Sportverenigingen dienen de NOC-NSF-richtlijnen te volgen voor hygiëne. Dat gaat niet vanzelf. Kom jij ons helpen? 

Daarnaast moeten wij ook het klein onderhoud aan de velden zelf doen. Ook hiervoor is uw hulp hard nodig. 

 

Sponsor-wervingsteam 

Er is een team voor het werven van sponsors. Op onze toplocatie hebben we nog ruimte voor veel nieuwe reclameborden 

(dubbelzijdig bedrukt, dus ook zichtbaar vanaf de weg). Wellicht zie jij het werven en onderhouden van sponsors wel zitten. 

 

Overig (invullen) 

Mogelijk dat jouw sterkte op een ander gebied ligt en kan deze sterkte voor de vereniging van belang kan zijn. Graag horen wij 

jouw gedachten hierover: 

 
 _____________________________________________________________________________________________________ 

 

Je naam: __________________________________________________________________ Lidnr  _______________  
 

Telefoonnummer:  ____________________________________________________________________________________ 
 

E-mailadres:  ____________________________________________________________________________________  


