
Aanmeldformulier
WEIDEVOGELS

Aanmelden als lid
Achternaam Tussenvoegsel
Roepnaam Voorletter(s)
Geboortedatum Geslacht
Postcode Huisnummer
Straatnaam Plaats
Telefoon Mobiel
E-mail

Gegevens in het geval van minderjarige aanmelding
Ouder/verzorger 1 Ouder/verzorger 2

Naam Naam
Telefoon Telefoon
E-mail E-mail

Incasso gegevens
Rekeningnummer
BIC

Datum invullen Handtekening
Startdatum

Zaal- en/of veldcompetitie
Korfbal wordt in 2 competities gespeeld. ’s zomers op het veld en ’s winters in de zaal.  
De jeugd doet aan beide competities mee. Alleen bij de senioren is het mogelijk om te 
kiezen. Ik meld mij aan als:

O de veld- en zaalcompetitie
O alleen de veldcompetitie
O alleen de zaalcompetitie
O	 flexlid	/	recrestar
O trainingslid
O kanjer

Verstuur het aanmeldformulier samen met een pasfoto naar: secretaris@weidevogels.nl



Aanmeldformulier
WEIDEVOGELS

Door het aangaan van een lidmaatschap bij Korfbalvereniging Weidevogels, wordt u(w zoon/doch-
ter) automatisch ook lid van het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV). De persoonsgegevens, 
waaronder de pasfoto, worden via onze ledenadministratie in Sportlink ook aan het KNKV verstrekt ter 
uitvoering van de sportovereenkomst met de vereniging.

Pasfoto
Alle spelers krijgen van het KNKV een spelerskaart. Daar is een pasfoto voor nodig. Wilt u daarom  
tegelijk met dit formulier een pasfoto inleveren?

Opzeggen als lid
Opzeggen als lid kan alleen schriftelijk bij de ledenadministratie. In verband met verplichtingen die wij 
naar de bond hebben, kan opzeggen slechts op één moment in het jaar: voor 1 juli.
De opzegtermijn is twee maanden, de opzegging moet dus voor 1 mei bij ons binnen zijn.

Vrijwilligers
Weidevogels heeft als doel de leden van korfbal te laten genieten. Iedereen draagt voor dit gezamen-
lijke doel zijn steentje bij. Zonder onze vrijwilligers geen korfbal. Als Weidevogels willen wij u daarom graag 
betrekken bij de vereniging. Wij hebben uw inzet hard nodig. Wij streven ernaar om iedereen zo zijn  
bijdrage te kunnen laten leveren zodat die aansluit op de verschillende talenten die mensen hebben.  
Wij horen graag van u hoe u Weidevogels zou willen helpen. Daar kunt u eerst rustig over nadenken.

KNKV app
Het KNKV werkt met een app, geschikt voor Android en IOS, die u op uw telefoon kunt installeren.  
In deze app kunt u het wedstrijdprogramma bekijken, persoonsgegevens wijzigen en uw privacy  
niveau bepalen. (bijvoorbeeld het afschermen van de pasfoto). Ook wordt er informatie vanuit onze 
vereniging via de app verstuurd. Een account kunt u aanvragen met het e-mailadres wat u bij uw  
aanmelding heeft doorgegeven.

Meer informatie
Vindt u op onze website, www.weidevogels.nl

Contributie
De contributie wordt per kwartaal vooraf in rekening gebracht middels automatische incasso.  
De	contributie	kan	worden	aangepast	door	de	Algemene	Leden	Vergadering	en	is	geïndexeerd.	 
De vereniging draagt zorg voor de contributieafdracht aan het KNKV. Dit is inbegrepen in het  
contributiebedrag.
Voor spelende leden geldt een kledingbijdrage van € 8,75 per kwartaal.
De contributie is vermeld per kwartaal op basis van de leeftijdsklasse van het KNKV,  
peildatum is 1 januari.

Senioren	(19	jaar	of	ouder)	 €	90,-	 Flexleden/recrestars	 €	31,25
Veld- of zaallid € 57,- Trainingsleden € 19,50
Junioren (A) € 76,- Kanjers € 19,75
Aspiranten (B en C) € 65,- Kangoeroes €   5,00
Pupillen	(D,	E	en	F)	 €	53,-

http://www.weidevogels.nl

	Achternaam: 
	Tussenvoegsel: 
	Roepnaam: 
	Voorletters: 
	Geboortedatum: 
	Geslacht: 
	Postcode: 
	Huisnummer: 
	Straatnaam: 
	Plaats: 
	Telefoon: 
	Mobiel: 
	Email: 
	Naam: 
	Naam_2: 
	Telefoon_2: 
	Telefoon_3: 
	Email_2: 
	Email_3: 
	Rekeningnummer: 
	BIC: 
	Datum invullen: 
	Startdatum: 
	Handtekening: 
	Groep1: Keuze1


