Allereerst hartstikke leuk dat je bij DKV Tuldania lid wilt
worden.
Je kunt op elk moment lid worden van DKV Tuldania. In de meeste gevallen zul je
een paar keer trainen om te kijken of het je bevalt.
Een lidmaatschap duurt altijd tot het eind van het lopende seizoen en kan niet
tussentijds worden opgezegd. Vergeet niet, dat je deel uit maakt van een team en
je teamleden verwachten van je, dat je hen niet midden in een seizoen in de steek
laat. Bovendien betaalt DKV Tuldania voor jou ook contributie aan de KNKV (de
bond) en die moet voor een heel jaar vooruit betaald worden. Er kan dus geen
restitutie van de contributie plaatsvinden als je tussentijds van de club afgaat.
Indien je toch wilt opzeggen, doe dat schriftelijk vóór 1 april van het lopende
verenigingsjaar. Tegen die tijd volgt er nog een schrijven waar je kunt aangeven of
je nog lid blijft. Dit moet je altijd invullen.
Geef wijzigingen in je adres of andere gegevens altijd schriftelijk door aan de
ledenadministratie. Als je vragen hebt over je lidmaatschap kun je altijd bij de
ledenadministratie terecht.
Wanneer je lid wordt van de korfbalclub zul je gevraagd worden om je in te zetten
voor de club. Door middel van het helpen met activiteiten en/of het fluiten van
wedstrijden. Dit om de clubkas te spekken en ook omdat we scheidsrechters nodig
hebben voor de wedstrijden. Anders kunnen we als vereniging niet blijven draaien.
Dit betekent niet dat je voor elke activiteit wordt gevraagd en je hoeft maar een
paar keer per seizoen een wedstrijd te fluiten. Dit geldt eigenlijk alleen voor de
seniorleden en oudere jeugdleden.
De ouders van alle jeugdleden zullen ook wel eens gevraagd worden voor hun inzet
bij een activiteit.
Tot slot hopen wij natuurlijk dat je een sportief en plezierig kunt korfballen bij onze
club.
Met vriendelijke groet,
DKV Tuldania
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Graag hieronder je gegevens invullen en retourneren aan Jeroen van Roovert,
Lowerik 13 te Esbeek. Zodat we je lid kunnen maken van de club.
Samen met het eventuele machtigingsformulier!
Voor de verwerking van de persoonlijke gegevens verwijzen we naar de privacy
policy op onze website.

Voornaam

:

Naam

:

Adres

:

Postcode

:

Plaats

:

Tel.nr.

:

Mobiel nr.

:

Geb.datum

:

E-mailadres

:

Machtiging

:

ingevuld/niet ingevuld *

* doorhalen wat niet van toepassing is.

Op de volgende pagina staat een machtigingsformulier. Via dit formulier geef je
DKV Tuldania toestemming om de contributie af te schrijven van uw bank/girorekening. Het afgeven van deze machtiging is niet verplicht. Wanneer je
gebruik maakt van een machtiging dan wordt het in de maand oktober
afgeschreven van je rekening. Indien je geen gebruik maakt van een machtiging
graag het verschuldigde bedrag overmaken voor 1 oktober a.s.
Bankrekeningnr. DKV Tuldania:
Rabo-rekening NL89 RABO 0122 3936 35 t.n.v. DKV Tuldania.
De contributie bedragen voor het huidige seizoen staan vermeld onze website.
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Machtigingsformulier voor de contributie van DKV Tuldania.
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