AANMELDINGSFORMULIER
voor lidmaatschap van de korfbalvereniging ‘Koog-Zaandijk’

Dit aanmeldingsformulier kan samen met een pasfoto gestuurd worden naar of ingeleverd
worden bij onze ledenadministrateur:
Per email : leden@koogzaandijk.nl
Adres :
Sigrid Pronk - Lindenlaan 6 - 1544 AT Zaandijk – Tel. 075 - 6220325
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aangemeld als nieuw lid wordt:
Naam :

-------------------------------------------------------- man/vrouw *

Adres :

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

Postcode :

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

Telefoon :

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

Mobiel:------------------------

Geboortedatum:

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

E-mail:-------------------------

Woonplaats:--------------------------

Voor nieuwe leden tot 18 jaar:
Naam ouder/voogd: ------------------------------------------------------------

Aanmelding als lid voor de categorie:
Categorie:
0
Kangoeroes alleen trainingen
0
F – jeugd
trainingen + wedstr.
0
E – jeugd
0
D/C/B - jeugd
0
A – jeugd
0
senior
veld / zaal
0
recreant/Kombifit 1 + 2
0
niet-spelend lid
0
donateur

Leeftijdsgrenzen:
31 december van enig jaar nog geen 6 jaar
31 december van enig jaar nog geen 8 jaar
31 december van enig jaar 8 of 9 jaar
31 december 10, 11, 12, 13, 14 of 15 jaar
31 december van enig jaar 16, 17 of 18 jaar
31 december van enig jaar 19 jaar of ouder
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Vrijwilligerswerk:
Onze vereniging draait op vrijwilligers en kan daardoor de contributie zo laag mogelijk houden.
Over het doen van kantinediensten of andere diensten zijn afspraken vastgelegd.
Als u zich als vrijwilliger wilt inzetten op een bepaald terrein of kennis heeft die voor de
vereniging nuttig kan zijn, kunt u dat hier aangeven:
…………………………………………………………………………………………………..
Alle informatie van onze vereniging loopt via de website
Alle informatie over teamindelingen, trainingen, wedstrijden, activiteiten voor leden,
kantinediensten en ander vrijwilligerswerkzaamheden wordt verstrekt via de website
www.koogzaandijk.nl
Teams maken bij de aanvang van het seizoen meestal een groepsapp aan voor alle informatie
die het team aangaat.

Machtiging tot automatische incasso van de contributiegelden / donaties:
IBAN nummer: ………………………………………
t.n.v ……………………………………… te ………………………..

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de voorwaarden als hieronder vermeld op de
pagina’s 3, 4 en 5, behorend bij dit aanmeldingsformulier:
Datum: ………………………..

Handtekening (aanmelder) :……………………………………………………………………..
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