Diemer Korfbal
Vereniging Victoria
Inschrijfformulier
Naam en voorletters

: ……………………………………………….

Man/vrouw

: ……………………………………………….

Roepnaam

: ……………………………………………….

Geboortedatum

: ……………………………………………….

Adres

: ……………………………………………….

Postcode + woonplaats

: ……………………………………………….

Telefoonnummer

: ……………………………………………….

Mobiel

: ……………………………………………….

E-mailadres ouder/verzorger

: ……………………………………………….

Eerder lid van

: ……………………………………………….

geeft zich hierbij op als lid van Diemer Korfbal Vereniging Victoria.
Hij/zij verklaart van het onderstaande op de hoogte te zijn:
Kleding
De aanschaf van het korfbaltenue is voor eigen rekening tenzij de kleding via sponsoring ter
beschikking wordt gesteld. Een korfbalshirt, broek, rokje en sokken kunnen tegen betaling via de
korfbalvereniging worden aangeschaft. Iedere speler is verplicht om in het korfbaltenue te spelen.
Verenigingsjaar
Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van het jaar daaropvolgend.
Aanvang lidmaatschap
Het lidmaatschap start vanaf de aanmeldingsdatum. De contributie wordt in principe berekend vanaf
de maand volgend op de maand dat het lid is aangemeld. Nieuwe leden zijn verplicht het
incassoformulier in te vullen en te ondertekenen.
Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden per 30 juni. Opzeggingen moeten vóór 1 mei
schriftelijk worden doorgegeven aan de secretaris. Bij een opzegging gedurende het verenigingsjaar
lopen de rechten en verplichtingen door tot en met het einde van het lopende verenigingsjaar, inclusief
contributiebetaling. Zonder schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar
verlengd.
Afmelden voor wedstrijd en training
Bij verhindering van het spelen van een wedstrijd dient men tijdig, d.w.z. 2 x 24 uur voor aanvang van
de wedstrijd, af te melden bij de wedstrijdsecretaris. Voor de training dient men zich af te melden bij
de betreffende trainer.
Contributie
De contributie bedraagt per verenigingsjaar conform de bijlage bij dit formulier (onder voorbehoud
van eventuele contributieverhoging, vastgesteld door de leden bij de Algemene Leden Vergadering).
Bij aanvang lidmaatschap gedurende het seizoen wordt pro rata het aantal maanden van lidmaatschap
berekend.

Datum: …………………….

Handtekening: …………………………………
(Bij minderjarigen dient een van de ouders/verzorgers te tekenen)

Voor registratie bij de KNKV en het digitale wedstrijdformulier heeft de vereniging een
digitale foto van de speler/speelster nodig.

Dit formulier is bestemd voor de penningmeester.
IBAN NL24RABO0383507359 t.n.v. DKV Victoria te Diemen, BIC RABONL2U – KvK Amsterdam nr. 40536736

Diemer Korfbal
Vereniging Victoria
I N C A S S O F O R M U L I E R
Wij verzoeken je het formulier in te vullen, te ondertekenen en in te leveren bij de penningmeester of
te mailen aan penningmeester@dkvvictoria.nl (indien van toepassing samen met het
inschrijfformulier).
LET OP: Als je nog geen 18 jaar oud bent laat dan een van je ouders/verzorgers dit
formulier ondertekenen.

Naam (voorletters en achternaam):
-----------------------------------------------Ouder/verzorger van:
IBAN:

------------------------------------------------------------------BIC:
-------------------------------------------------------------------------------

Ten name van:
---------------------------------------------------------------------------Geeft toestemming aan Diemer Korfbal Vereniging Victoria het bedrag voor de jaarlijkse contributie te
incasseren*.
* Incasso contributie in vier delen op 1 augustus, 1 november, 1 februari, 2 mei. Op deze data worden eventuele andere
openstaande facturen (bijvoorbeeld voor kleding of boetes) eveneens geïncasseerd.
Bij start van het lidmaatschap later in het seizoen kunnen deze data afwijken en worden ze op de factuur vermeld
N.B.: bijdragen voor het Pinksterkamp worden niet geïncasseerd.

Datum:

Handtekening:
-------------------------------------

-------------------------------------------------------

Dit formulier is bestemd voor de penningmeester.

Diemer Korfbal Vereniging Victoria
IBAN NL24RABO0383507359 t.n.v. DKV Victoria te Diemen, BIC RABONL2U – KvK Amsterdam nr. 40536736

Bijlage bij het inschrijfformulier
Seizoen 2017 - 2018
Wedstrijdsecretariaat senioren:
Peter Kok
Kolgans 42
1111 WG Diemen
Telefoon: 020-6952802
Mobiel: 06-12388124
Wedstrijdsecretariaat jeugd:
Inge Boer Rookhuizen-Verbree
Mariënburg 422
1112 WM Diemen
Mobiel: 06-33748039
Contributie voor het seizoen 2017 – 2018
Senioren
vanaf 19 jaar
Junioren
van 16 t/m 18 jaar
Aspiranten
van 12 t/m 15 jaar
Pupillen
van 6 t/m 11 jaar
Kangoeroes/Welpen van 3 t/m 5 jaar
Niet spelende leden
Studenten
vanaf 19 jaar

€ 280,-- (incl. vijf loten Grote Club actie)
€ 210,-€ 175,-€ 155,-€ 75,-€ 100,-€ 265,-- (op vertoon van studentenpas)
(incl. vijf loten Grote Club Actie)

Peildatum voor de leeftijd van de contributie is 01-01-2018.

Deze bijlage kan door u worden behouden.

IBAN NL24RABO0383507359 t.n.v. DKV Victoria te Diemen, BIC RABONL2U – KvK Amsterdam nr. 40536736

