Inschrijfformulier KV De Zwaluwen
www.dezwaluwen.nl
info@dezwaluwen.nl

Hierbij geef ik mijzelf op als lid van korfbalvereniging De Zwaluwen te Zevenaar.
(bij minderjarigen dient dit formulier ingevuld te worden door een ouder/voogd)
Naam en voorletters

:

Roepnaam

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode en plaats

:

Telefoonnummer

:

Email-adres

:

Man
Vrouw

Geslacht

Voor welke vorm van lidmaatschap kies je?
Spelend lid

Recreant

Kangoeroeklup

Donateur

Niet-spelend lid

Privacy
Als korfbalvereniging hechten wij veel belang aan de privacy van onze leden.
De gegevens die wij via dit inschrijfformulier verkrijgen zijn noodzakelijk voor het lidmaatschap.
Door lid te worden wordt er tevens automatisch toestemming gegeven om de foto in onze administratie op te nemen, dit is noodzakelijk voor het kunnen spelen van een wedstrijd.
Hieronder kan je aangeven of je toestemming geeft om het volgende te publiceren op onze website:
KV De Zwaluwen mag mijn naam op de website www.dezwaluwen.nl plaatsen:
bijvoorbeeld bij een teamindeling/vervoersschema
KV De Zwaluwen mag mijn foto op de website www.dezwaluwen.nl publiceren
KV De Zwaluwen mag mijn naam op www.facebook.com/dezwaluwen plaatsen:
bijvoorbeeld bij een teamindeling/vervoersschema
KV De Zwaluwen mag mijn foto op www.facebook.com/dezwaluwen publiceren
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Opzeggen
Opzeggen kan alleen per 1 juli met een opzegtermijn van 1 maand.
Uiterlijk 31 mei van datzelfde jaar dient de opzegging binnen te zijn.
Voor de gehele lidmaatschapsperiode (1 juli t/m 30 juni) is contributie verschuldigd.
Nieuwe leden:
Nieuwe leden kunnen in de eerste 3 maanden van hun lidmaatschap opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
Contributie:
•
eenmalige aanschaf trainingspak
•
jaarlijkse bijdrage kledingfonds
•
maandelijkse contributie

€ 25
€ 9

bij aanmelding
(alleen spelende leden)
in januari
(alleen spelende leden)
voor bedragen zie bladzijde 3

Incasso-machtiging
IBAN (bank)

t.n.v

Door ondertekening van dit formulier geef je KV De Zwaluwen toestemming het contributiebedrag en de bijdrage voor het kledingfonds te incasseren via automatische
incasso.

Incasso-data seizoen 2019/2020
Bedrijfsnaam

K.V. De Zwaluwen

Incassant ID

NL55ZZZ401212680000

Machtigingskenmerk

KVDEZWALUWENCONTRIBUTIE

Woensdag 3 juli 2019 (seizoen 2019-2020)
Woensdag 7 augustus 2019
Woensdag 4 september 2019
Woensdag 2 oktober 2019
Woensdag 6 november 2019
Woensdag 4 december 2019
Woensdag 8 januari 2020
Woensdag 5 februari 2020
Woensdag 4 maart 2020
Woensdag 1 april 2020
Woensdag 6 mei 2020
Woensdag 3 juni 2020
Z.O.Z.
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Omschrijving lidmaatschapsvormen

seizoen 2019-2020

Senioren

€

20,00

Junioren

€

16,25

Aspiranten

€

12,60

Pupillen

€

11,95

Kangoeroes

€

5,75

Niet-spelende leden

€

5,75

Recreanten

€

8,05

Donateurs

€

25
(p. jaar)

Spelende leden van 19 jaar en ouder

Spelende leden van 15 t/m 18 jaar

Spelende leden van 11 t/m 14 jaar

Spelende leden t/m 10 jaar

Leden t/m 6 jaar

Leden welke geen competitie spelen en niet van de trainingsaccommodaties gebruik maken

Leden welke geen competitie spelen, maar wel van de trainingsaccommodaties gebruik maken

Donateurs steunen de club met een jaarlijkse bijdrage

Alle bedragen zijn per maand en inclusief vervoerskosten naar uitwedstrijden.
Gezinskorting:
Een gezin met 3 of meer betalende thuiswonende leden krijgt een korting van 10% over het totale
contributiebedrag, mits het bedrag van één rekening kan worden afgeschreven.
Trainingspak en sponsorshirt (alleen voor spelende leden):
Bij een nieuw lidmaatschap wordt eenmalig € 25 afgeschreven voor aanschafkosten van het trainingspak en de kosten van het wedstrijdshirt. Jaarlijks wordt € 9 in rekening gebracht.
Bij verlies van het trainingspak wordt € 45 in rekening gebracht.

Z.O.Z.
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Vrijwilligers KV De Zwaluwen
www.dezwaluwen.nl

secretaris@dezwaluwen.nl
Onze vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers.
Binnen onze vereniging is er maar 1 iemand die een onkostenvergoeding krijgt en dat is de hoofdtrainer van onze selectie (Zwaluwen1 en Zwaluwen 2).
Wij vragen nieuwe leden (of bij jeugdleden hun ouders) dan ook de vereniging te ondersteunen door
af en toe enkele vrijwilligerstaken te verrichten. Hieronder kan je aangeven wat je eventueel leuk lijkt
om te doen. Eén van de verantwoordelijken voor de gekozen taken, zal vervolgens contact opnemen
om meer informatie te verstrekken. Op www.dezwaluwen.nl vind je onder Onze Club een overzicht
van de verschillende commissies die onze vereniging heeft.

Ik help de vereniging graag en ben geïnteresseerd in:
Helpen achter de bar op enkele doordeweekse avonden
Helpen achter de bar in het weekend
Helpen bij activiteiten
Ondersteunen bij sponsorzaken
Helpen met oud-papier ophalen (maandelijks, do-avond 18:00-20:00)
Helpen bij acties van de vereniging (bv. Jantje Beton collecte)
Helpen bij onderhoud accommodatie (kantine/terras)
Iets anders, ik kan de vereniging helpen met:
Alle openstaande vrijwilligerstaken zijn ook op http://www.dezwaluwen.nl/vrijwilligers/ te

Ik ben met korfbal in aanraking gekomen door:
Clinics op scholen
Vriendje/vriendinnetje
Familie
Schoolkorfbal
Instuif
Iets anders, namelijk
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SPELENDE LEDEN:
pasfoto per e-mail
versturen naar ledenadministratie@dezwaluwen.nl
Inschrijfformulier (mag ook digitaal) inleveren bij:

KV De Zwaluwen
t.a.v. Ledenadministratie / Ivanka ten Bras
ledenadministratie@dezwaluwen.nl
Meulenkamp 13
6903 VT Zevenaar
06-16106462

Onderstaande handtekening geldt tevens voor de ingevulde SEPA Euro-incassomachtiging op blz 2.

De statuten en het huishoudelijk reglement kunnen opgevraagd worden bij de secretaris.
Datum van ondertekening

Handtekening
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