INSCHRIJFFORMULIER
Interesse in korfbal ???
Met dit formulier kunt u zich, of uw minderjarige kind aanmelden als lid van korfbalvereniging
“De Voltreffers” in Oosterhout. Het lidmaatschap van een vereniging kent zowel rechten als plichten. Zo ook bij
onze korfbalvereniging. Wij verzoeken u dan ook onderstaande informatie aandachtig door te lezen. Voor meer
informatie kunt u een exemplaar van de statuten en het huishoudelijke reglement opvragen bij het secretariaat.
De contributie voor het lidmaatschap van onze vereniging is afhankelijk van uw leeftijd en bedraagt per maand:
Kangoeroes (4 – 5 jaar)
Welpen (6 – 7 jaar)
Pupillen (8 – 10 jaar)
Aspiranten (11 – 14 jaar)
Junioren (15 – 18 jaar)
Senioren (19 jaar en ouder)

€ 4,25
€ 6,40
€ 9,60
€ 10,60
€ 13,25
€ 16,50

Kombifit
Midweek
Niet-spelende leden
Donateurs

€ 9,60
€ 15,45
€ 7,45
€ 12,50 (min. per jaar)

De contributie dient uitsluitend per incassomachtiging bij maandelijkse vooruitbetaling te worden voldaan. Hiertoe
verzoeken wij u de machtiging op de achterzijde in te vullen en te ondertekenen. In de contributie is de
bondscontributie aan het KNKV en de onkosten voor de vereniging inbegrepen.
Als u alleen lid wilt worden voor de duur van de zaalcompetitie dient u, naast de maandelijkse contributie, een
extra jaarlijkse bijdrage te doen van € 12,50 in verband met de hogere onkosten voor zaalhuur.
Het kan in de toekomst natuurlijk ook gebeuren dat u uw lidmaatschap weer wilt beëindigen. Opzeggen is
uitsluitend mogelijk bij het secretariaat per e-mail. Opzeggen is mogelijk per 1 juli, 1 oktober en 1 april en moet
MINIMAAL 1 MAAND VOORAF worden aangegeven. Meer informatie over het beëindigen van het lidmaatschap is
terug te vinden onze website www.voltreffers.nl .
Algemene verordening gegevensbescherming ( AVG )
Alle spelende leden worden geregistreerd in Sportlink Club, voor de bond verplichte software en dienen met een
foto bekend te zijn binnen de bond. Hiervoor is het noodzakelijk dat u een recente digitale foto bij de inschrijving
inlevert per e-mail. Deze gegevens worden alleen gebruikt voor uw activiteiten als lid. U kunt te allen tijde uw
gegevens inzien.
Als lid of donateur ontvangt u tweewekelijks de ‘Nieuwstreffer’, de digitale nieuwsbrief van de Voltreffers met
nieuws en informatie over “De Voltreffers”.
Met betrekking tot het vervoer bij uitwedstrijden is het belangrijk te weten dat de leden van een team bij
toerbeurt voor het vervoer zorgen. Voor de jeugdteams rekenen wij op de ouders van de teamleden voor deze
taak. Daarnaast worden ouders ook gevraagd bij toerbeurt kantinediensten te draaien en als zaalwacht op te
treden. Voor vragen en planning van deze taken kan er contact gezocht worden met de betreffende teamouder.
Voor vragen over kleding kunt u zich richten tot de kledingcoördinator van de vereniging. Neem contact op met de
kledingcoördinator door een e-mail te sturen naar kleding@voltreffers.nl
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende informatie te hebben verstrekt en wensen u een sportieve tijd bij onze
vereniging.
Het Bestuur
Secretariaat:

Slijpsteen 11 4906LP Oosterhout
bestuur@voltreffers.nl
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INSCHRIJFFORMULIER
Naam en Voorletters
Roepnaam

Man / Vrouw *

Geboortedatum
Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon en/of Mobiel

06 -

E-mailadres
Ingangsdatum

- 20

-

Als ouder/verzorger of als spelend lid
geef ik mij op voor de volgende
(vrijwilligers) taak of taken :







 Aanvinken wat van
toepassing is

Teamouder
Hulptrainer(jeugd)
Scheidsrechter of Jeugdwedstrijdleider
Ik heb interesse voor een functie in het bestuur of een commissie
Ik ben bereid om losse taken uit te voeren

Ik wens per onderstaande datum te worden ingeschreven als spelend lid / niet
spelend lid / donateur* van korfbalvereniging De Voltreffers en verklaar hierbij
bekend te zijn met de belangrijkste verplichtingen voortvloeiende uit het
lidmaatschap.
Graag datum van
ondertekening invullen

Datum:

-

- 20

Ondertekening
(indien minderjarig ook handtekening
van ouder of voogd)
……………………………….
(handtekening nieuw lid)

………………………………
(eventueel ouder / voogd)

* doorhalen wat niet van toepassing is

MACHTIGING
Hierbij machtig ik de penningmeester van korfbalvereniging De Voltreffers tot het
maandelijks innen van de contributie van de volgende rekening (IBAN) :

NL ……………………………………………

ten name van ……………………………………………
Handtekening rekeninghouder: ……………………………………
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