(bij minderjarigen in te vullen door ouder / voogd)
Hierbij geef ik mijzelf/mijn zoon/mijn dochter op als lid van korfbalvereniging Rivalen te Doesburg. Tevens verleent
ondergetekende tot wederopzegging machtiging (Automatische Incasso) aan de club om van zijn/haar post–of
bankrekening bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap. Het lidmaatschapsgeld dient bij vooruitbetaling te worden
voldaan.
Betaling per

o maand

o kwartaal

Achternaam ..............................................................

Roepnaam van het lid ................................................M/V

Adres .........................................................................

Postcode & Woonplaats …………………………………………………

Tel.nummer Thuis: ...................................................

Mobiel: ……………………………………………………………..…………..

E-mailadres ....................................................................................................................................................................
Geboortedatum van lid : ..................................................................
Spelend lid o jeugd

o senioren

o recreant

o jeu de boules

o steunend lid

IBANNUMMER ....................................................................................................................................................
De ouders zijn in het bezit van een auto: ja / nee (alleen invullen als de aanmelding een kind betreft)
Wedstrijdkleding: wit shirt, rode broek/rok, witte sokken.
Wedstrijdshirts worden door Rivalen verstrekt middels het kledingplan.
De K.N.K.V. houdt 1 juli als peildatum aan voor het komende seizoen. Volgens deze gegevens worden de bondskosten voor
een heel jaar berekend. Veranderingen dus graag voor 1 juni doorgeven. Dan stopt de contributie m.i.v. de maand juli.
Wordt er na 1 juni als lid bedankt, dan is men daarna nog drie maanden contributie verschuldigd.
Bij opzegging na 1 januari wordt alleen over de eerstvolgende maand nog contributie geheven.
Ook bij het aangaan van het lidmaatschap moet men minimaal drie maanden contributie betalen.
………………………….
(plaats)

………………………
(datum)

Contributie per maand (per 01-01-2019)
Senioren
€ 25,00
Junioren
€ 20,00
Aspiranten
€ 17,00
Pupillen
€ 15,00

Welpen/Kangoeroe
Recreanten
Jeu de Boules
Steunende Leden

…………………………………………………
(handtekening)

€
€
€
€

9,50
13,00
7,00
5,00

De peildatum voor leeftijd afhankelijke categorieën is 1 januari.
Gezinskorting
Zijn er 4 personen uit één gezin lid van Rivalen, dan krijgt het jongste jeugdlid 50% korting op de contributie.
Bij 5 personen: 50% voor de twee jongste jeugdleden (t/m junioren).
Ledenadministratie:
Contributieadministratie: Adri Coenders van Brakellaan 136 6981 JN Doesburg Tel: 0313- 472138
Penningmeester: Anke van Duren , Kraakselaan 121, 6981 HD Doesburg , ronenanke@hotmail.com
Website Rivalen: www.rivalen.nl
Formulieren inleveren bij Anke van Duren, Kraakselaan 121 Doesburg, 06-17506726, ronenanke@hotmail.com

