
 
Opgave formulier KangoeroeKlub, 
 
 

Achternaam : ………………...................................................……………… Man / Vrouw  
 
Voorletters : …...............………. Roepnaam : ....................................................... 

 
Geboortedatum : ……….................................................................……………………… 

 
Straatnaam : ………….............................……….......…………… Huisnr. : ….................. 

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

Telefoonnummer: ……………...............................................................…………………. 
 

E-mail van ouder: ........................................................................................... 
 
E-mail van de speler (niet verplicht): ............................................……………………… 

 
geeft zich op als lid van de ”korfbalvereniging Avereest” in Dedemsvaart.  

 
De ondertekenaar van deze formulieren is op de hoogte van de verschuldigde contributie 
(zie volgende pagina’s).  

 
 

Wet op de privacy 
Vanwege de wet op de privacy mogen we over de gezondheid geen informatie vragen. We 
gaan daarom uit van een goede gezondheid van onze leden. Raadpleeg bij twijfel uw 

huisarts en vraag deze om advies over deelname aan de verenging. Wanneer we als 
vereniging rekening met uw gezondheid dienen te houden stellen we het op prijs dat u dit 

vooraf met uw trainer/begeleiders deelt. 
Verder dienen we u met bovenstaande info aan te melden bij de KNKV – korfbalbond. 
Hierop is geen uitzondering mogelijk. Door het aangaan van een lidmaatschap gaat u 

hiermee akkoord. 
 

Toestemming gebruik beeldmateriaal  
De vereniging vraagt uw toestemming om beeldmateriaal waarop u of uw kind staat 

afgebeeld te mogen plaatsen op de website c.q. promotieartikelen van onze vereniging.   

□ Akkoord.     □ Niet akkoord 

 
Plaats : ……................…………..…...……………… Datum : ………...…………........……………….  

 
 

Handtekening ouder / verzorger : …………............................……..…. 
 
 



 
 

Onderstaande bedragen zijn vastgesteld in de algemene ledenvergadering.  

 

Contributie  
 

Kangoeroes   € 21,00 per jaar  (1 juli – 30 juni) 
  
Bij het tussentijds aangaan van een lidmaatschap zal de contributie naar rato worden geïnd. 

 
Incasso aan het begin van het seizoen rond de 25e van de maand. Of bij tussentijds 

aangaan op de eerst volgende 25e voor het resterend gedeelte van het seizoen. 
 
 

Betaling contributie  
De vereniging incasseert de verschuldigde gelden via automatische incasso. U dient 

hiervoor een machtiging af te geven. Dit dient te geschieden door invulling en 
ondertekening van de machtiging bij dit aanmeldingsformulier.  
 

Aanmelding   
Door afgifte van dit ingevuld en ondertekende formulier aan de trainer/begeleider of 
volledig ingescand te mailen aan ledenadmin@KorfbalAvereest.nl 
 

Opzegging 
Schriftelijk bij de ledenadministratie (ledenadmin@KorfbalAvereest.nl) 

 
Huishoudelijk reglement 

Naast de statuten van de vereniging zijn aanvullende regels en informatie vastgelegd in het 

huishoudelijk reglement. Dit reglement is te raadplegen op de website van de vereniging. U 

dient hiervoor ingelogd te zijn. Natuurlijk kunt u dit ook opvragen bij de vereniging. 

 

 

 

 

  



 
  

Doorlopende machtiging                  S€PA 
 

Naam incassant   : Korfbal Vereniging Avereest (KVA) 
Adres incassant   : Kotermeerstal 22 

Postcode incassant  : 7701 ZK     
Woonplaats incassant  : Dedemsvaart 
Incassant ID   : NL27ZZZ400615720000 

 
Kenmerk machtiging (in te vullen door vereniging) : …………………….....….…………………. 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Korfbal 
Vereniging Avereest (KVA) om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar 
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie, 

inschrijfgelden, reiskosten en of kledingfonds conform de goedgekeurde 
besluiten uit de algemene ledenvergadering van de vereniging en uw bank om 

doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van Korfbal Vereniging Avereest (KVA). 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 

Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

LET OP: Er kan alleen geïncasseerd worden van uw rekening als u ook uw bank hiervoor 
toestemming geeft. Zie voor meer informatie de website van uw bank. 
 

Naam rekeninghouder : .…………...…......……………………......…………………......……….………. 

 
Voornaam van nieuw aangemeld lid : ……………………......…………………......……….………... 

 
Straatnaam : ………….............................……….......…………… Huisnr. : ….................. 

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

 
E-mail adres rekeninghouder: …………………..............……………….......…………............... 

  
IBAN rekeningnummer :  (zie voor uw IBAN nr de rekeningafschriften van uw bank) 

 

N L 
. . . . . . . . . . . . . . . . 

  
Plaats : ……................…………..…...……………… Datum : ………...…………........……………….  

  
Handtekening rekeninghouder: ………….......…….…...…......……………………......………… 
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