AANMELDINGSFORMULIER

Hartelijk welkom als lid van onze vereniging. Hieronder geven wij informatie over enige belangrijke zaken.
Overige informatie vind je op de KOAG-site: www.ckvkoag.nl.

Lidmaatschap
Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand volgend op de datum van aanmelding. Op het
lidmaatschap zijn de rechten en plichten van toepassing zoals omschreven in de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement van KOAG, die op verzoek worden uitgereikt.
Bij aanmelding ontvangen wij gaarne het ingevulde aanmeldingsformulier met incassomachtiging en van leden
die wedstrijden spelen, een recente pasfoto, bij voorkeur digitaal.
De te betalen contributie is afhankelijk van de categorie. Voor spelende leden is de categorie doorgaans
afhankelijk van de leeftijd. De contributie is per kwartaal bij vooruitbetaling verschuldigd en bedraagt (per 1
januari 2019):
F-Pupillen

€ 44,00 incl. leaseshirt

G-teamspelers

€ 42,75 incl. leaseshirt

D- & E-Pupillen

€ 48,00 incl. leaseshirt

Kangoeroes

€ 19,75

B- & C-Aspiranten

€ 48,50 incl. leaseshirt

Niet-spelende leden € 23,50

A-Junioren

€ 56,00 incl. leaseshirt

Jeu-de-boules leden

€ 24,50

Senioren

€ 68,50 incl. leaseshirt

Trainende leden

€ 40,0

0
Voor het derde jeugdlid (Kangoeroes tot en met junioren) uit één gezin wordt een korting berekend van 50%.
Betaling van de contributie geschiedt ieder kwartaal per incassomachtiging.

Opzegging
Het lidmaatschap is gekoppeld aan het seizoen dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging van het
lidmaatschap dient schriftelijk vóór 1 juni te geschieden bij ledenbeheer (ledenbeheer@ckvkoag.nl). Bij
tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap (dus tussen 1 juli en 30 juni van elk seizoen) is de contributie
verschuldigd over het gehele lopende seizoen. Hiervan kan slechts in uitzonderlijke gevallen – na goedkeuring
van het bestuur – worden afgeweken.

Wet Bescherming Persoonsgegevens
De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging
in verband met alle verenigingsactiviteiten. Ondergetekende geeft toestemming om de gegevens door te geven
aan het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) in verband met de aanmelding als lid.
In verband met de toezending van clubinformatie verzoeken wij een e-mailadres op te geven. Eventueel
kunnen meerdere e-mailadressen worden vermeld. Een telefoonnummer is eveneens noodzakelijk om contact
te kunnen leggen bij het zoeken naar oplossingen in het geval van afzeggingen en andere acute situaties.
Wij wensen je een plezierige en sportieve tijd bij onze vereniging toe !
Het bestuur
Christelijke
korfbalvereniging KOAG
Jeu de Boules KOAG

Secretariaat
Groene Wetering 2
2922 CX
Krimpen aan den IJssel

Clubgebouw
Groene Wetering 2
2922 CX
Krimpen aan den IJssel

Telefoon: (0180) 51 76 26

Website: www.ckvkoag.nl

IBAN:
NL28 RABO 0351998098

e-mail: info@ckvkoag.nl

AANMELDINGSFORMULIER

Datum ingang lidmaatschap :

(wordt door KOAG ingevuld)

Naam :

man / vrouw

Voorletters :

Roepnaam :

Geboortedatum :

Adres :

Postcode :

Plaats :

Telefoonnummer (1) :

E-mailadres (1) :

Telefoonnummer (2) :

E-mailadres (2) :

Geeft zich (of zijn/haar kind) hierbij op als lid van korfbalvereniging KOAG te Krimpen aan den IJssel. Hij/zij
verklaart zich akkoord met de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van KOAG.
(Voor leden onder de 18 jaar is ondertekening door een ouder/verzorger verplicht)
Datum:

Plaats:

Naam:

Handtekening :

DOORLOPENDE MACHTIGING

S€PA

Naam incassant:

Christelijke Korfbalvereniging “Korfballen Ons Aller Genoegen”
De incasso vindt plaats onder de naam: C.K.V. KOAG.

Adres/postcode/plaats incassant:

Postbus 153, 2920 AD Krimpen aan den IJssel

Incassant ID:

NL33ZZZ403416960000

Kenmerk machtiging:

(wordt door KOAG ingevuld en aan u bekend gemaakt)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan C.K.V. KOAG om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies en uw
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van C.K.V. KOAG.
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.
Naam:
Adres/postcode/woonplaats:
Rekeningnummer (IBAN):
Lidnaam:
Plaats en datum:
Handtekening:
Christelijke
korfbalvereniging KOAG
Jeu de Boules KOAG

Secretariaat
Groene Wetering 2
2922 CX
Krimpen aan den IJssel

Clubgebouw
Groene Wetering 2
2922 CX
Krimpen aan den IJssel

Telefoon: (0180) 51 76 26

Website: www.ckvkoag.nl

IBAN:
NL28 RABO 0351998098

e-mail: info@ckvkoag.nl

