Het inschrijfformulier kan ingeleverd worden bij de trainer/coach, een lid van de TC of bij de ledenadministratie:
Jan Groeneveld, Primulaveld 15, 4615 CC Bergen op Zoom
Persoonsgegevens van het nieuwe lid:
Naam:

______________________________________________________________________ M / V*

Adres:

____________________________________________________________________________

Postcode:

____________________________ Woonplaats: ____________________________________

Geboortedatum:

____________________________ Telefoon: _______________________________________

Mobiel:

____________________________ Mobiel ouders: __________________________________

Email:

____________________________ Email ouders: ___________________________________

Korfbal ervaring
Bent u lid van een andere korfbalvereniging (geweest)?
Vereniging:

Ja, geweest / Ja, nog steeds lid / Nee*

____________________________ Bondsnummer: __________________________________

Graag meld ik mij aan als (aankruisen wat van toepassing is)
󠅴 Spelend lid
󠅴 Kangoeroe Klub (KK)

󠅴 Trainend lid
󠅴 KombiFit (KF)

󠅴 Rustend lid
󠅴 Donateur

N.B. Bij het aangaan van het lidmaatschap bij Korbalvereniging Scheldevogels, gaat u tevens het lidmaatschap
aan bij het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV). Indien u nu of in de toekomst spelend lid wordt, zal er
ten behoeve van de KNKV digitale spelerskaart een foto van u gemaakt worden in het Scheldevogels
wedstrijdtenue.
Vrijwilligerswerk
De basis van onze vereniging wordt bepaald door de inzet en samenwerking van onze vrijwilligers.
Waar gaat jou of u als ouder/verzorger de voorkeur voor vrijwilligerswerk binnen Scheldevogels naar uit?
(aankruisen wat van toepassing is)
󠅴 trainen / coachen
󠅴 bardienst
󠅴 schoonmaken clubhuis/kleedkamers
󠅴 scheidsrechter
󠅴 organiseren activiteiten 󠅴 PR (fondsenwerven/social media)
󠅴 onderhoud
󠅴 __________________
Ondergetekende heeft er wel/geen bezwaar tegen dat foto’s van hem/haar in teamverband gebruikt
worden voor promotionele doeleinden.
Ondergetekende heeft er wel/geen bezwaar tegen het plaatsen van foto’s op (social) media kanalen van
Scheldevogels.
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de voorwaarden behorend bij dit aanmeldingsformulier
(zie achterzijde van dit formulier).
Ingangsdatum lidmaatschap: ______________________ Datum ondertekening: _______________________
Handtekening lid / wettelijke vertegenwoordiger (indien minderjarig lid)*:

________________________________________
* = graag doorhalen wat niet van toepassing is

Voorwaarden bij aanmelding lidmaatschap K.V. Scheldevogels
1. Lidmaatschapsjaar.
Het lidmaatschapsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni.
2. Statuten en Huishoudelijk Reglement.
Ieder lid wordt verklaard in te stemmen met de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Een kopie hiervan is te vinden op de
website van de vereniging (www.scheldevogels.nl)
3. Aanvang lidmaatschap.
Het lidmaatschap start vanaf de aanmeldingsdatum. De contributie wordt berekend vanaf de maand volgend op de maand dat het lid is
aangemeld.
4. Beëindiging lidmaatschap.
Opzegging kan te allen tijde geschieden, het lidmaatschap eindigt dan na afloop van het kwartaal, volgend op dat, waarin de opzegging wordt
ontvangen. Opzegging kan eveneens geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar. Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk
worden doorgegeven aan de ledenadminisratie of gemaild worden naar ledenadministratie@scheldevogels.nl
5. Wijziging lidmaatschap.
Wijzigingen van spelend lid naar niet-spelend lid kan te allen tijde geschieden. De wijziging gaat in na afloop van het kwartaal, volgend op dat,
waarin de opzegging is ontvangen. Wijzigingen van niet-spelend lid of rustend lid kunnen gedurende het lidmaatschapsjaar plaatsvinden.
Adreswijzigingen of wijzigingen in andere gegevens dienen zo snel mogelijk doorgegeven te worden aan de ledenadministratie. Wijziging van
het lidmaatschap moet schriftelijk worden doorgegeven aan de ledenadminisratie of gemaild worden naar ledenadministratie@scheldevogels.nl

6. Contributie.
Tarieven

Leeftijd per 1 januari van het verenigingsjaar

Bedrag per maand

Senior

19 jaar en ouder

€ 12,00

Junior (A)

16 t/m 18 jaar

€ 9,00

Aspirant (B / C)

12 t/m 15 jaar

€ 8,00

Pupil (D / E / F)

4 t/m 11 jaar

€ 7,00

Kangoeroe Klup

n.v.t.

€ 5,00

KombiFit

n.v.t.

€ 5,00

Trainend Lid

n.v.t.

€ 5,00

Rustend Lid

n.v.t.

€ 3,00

Donateur

n.v.t.

€ 3,00 (minimaal)

De inschrijfkosten bedragen eenmalig €7,- en dienen bij de eerste contributie te worden voldaan.
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een contributiebrief van de penningmeester. Mocht u vragen hebben over de contributie,
dan kunt u contact opnemen met de penningmeester.
De contributie inning is door Scheldevogels uitbesteed aan ClubCollect. De contributie betaling dient bij voorkeur jaarlijks te geschieden.

K.V. Scheldevogels
NL58INGB0001580367
Ter name van K.V. Scheldevogels
secretariaat@scheldevogels.nl

Penningmeester
Tim Withagen
06-52757794
penningmeester@scheldevogels.nl

Ledenadministratie
Jan Groeneveld
Primulaveld 15
4613CC Bergen op Zoom
ledenadministratie@scheldevogels.nl

