Korfbalvereniging “Scheldevogels”
Opgericht 19 september 1977
Ledenadministratie: Jan Groeneveld, Primulaveld 15, 4613 CC, Bergen op Zoom
Telefoon
E-mail
Website
0164-251375
ledenadministratie@scheldevogels.nl
www.scheldevogels.nl
Hierbij geef ik mij op als lid / donateur van “Scheldevogels”
Naam………………………………………………………………………………………………………..
Voornamen…………………………………………………………………………………………………
Roepnaam………………………………………………………………………………………………….
Adres………………………………………………………………………………………………………..
Postcode + Woonplaats…………………………………………………………………………………..
E-mailadres…………………………………………………………………………………………………
Geboortedatum…………………………………………………………………………………………….
Telefoonnummers………………………………………………………………………………………….
Al eerder gekorfbald?......................................................................................................................
Zo ja, bij welke vereniging……………………………………………………..bent u nog lid? Ja/Nee
Wat was / is uw bondsnummer…………………………………………………………………………..
Relevante medische informatie ( niet verplicht )………………………………………………………..
Naam en Polisnummer verzekering Naam………………………nummer………………………….
Ik geef mij op als:
O spelend lid
O trainend lid
O rustend lid
O Kangoeroe Klub (KK)
O KombiFit ( KF )
O donateur
NB: nieuwe spelende leden moeten t.b.v. hun digitale spelerskaart een foto laten maken door de
vereniging.
Ondergetekende heeft er wel/geen bezwaar tegen dat foto’s van hem/haar in teamverband gebruikt
worden voor promotionele doeleinden.
Ondergetekende wil het clubblad wel/niet digitaal ontvangen op bovenstaand e-mailadres.
De statuten van de vereniging en het huishoudelijk reglement kunt u nalezen op de website van de
vereniging www.scheldevogels.nl
Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit formulier kennis te hebben genomen van de
statutaire regel: “Opzegging kan te allen tijden 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, het lidmaatschap eindigt dan op 30 juni van het
verenigingsjaar”. Men is contributie verschuldigd tot de laatste dag van lidmaatschap.
Indien men lidmaatschap wil omzetten in een andere vorm, dan kan dit geschieden per kwartaal. De
verandering gaat dan in aan het begin van het kwartaal volgend op dat van de aanvraag.
Ingangsdatum van het lidmaatschap:………………………………………………………………………
Zonder opgave wordt uitgegaan van de eerste dag van de maand waarin dit formulier door de
vereniging is ontvangen.
Handtekening

Handtekening ouder(s) / verzorger(s)
Verplicht bij minderjarige leden

……………………………………….

…………………………………………….

Korfbalvereniging “Scheldevogels”
Opgericht 19 september 1977
Penningmeester: J.C. van der Leek, Aak 1, 4617GA, Bergen op Zoom
Telefoon
0164-245287

E-mail
ledenadministratie@scheldevogels.nl

Website
www.scheldevogels.nl

Contributiebedragen per 1 juli 2007

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier ontvangt u een contributieoverzicht.
De vereniging stelt prijs op een regelmatige betaling van de contributie door middel van een
automatische overschrijving, te regelen via uw eigen bank.
Het IBAN nummer van de vereniging is: NL58INGB0001580367 ten name van:
Korfbalvereniging Scheldevogels, Aak 1, 4617GA Bergen op Zoom.

