Aanmeldingsformulier
Kv. D.O.S. Kampen Veltman

Welkom,

Jij (je zoon of dochter) wil graag lid worden van de gezelligste sportclub van Kampen.
En daar zijn wij erg blij mee. Welkom bij Korfbalvereniging D.O.S. Kampen Veltman!
Graag willen wij ook het volgende onder je aandacht brengen:
Op www.kvdoskampen.nl onze website vind je alle recente informatie, o.a. het wedstrijdprogramma
van alle teams, bestuur en commissies, activiteiten, enz.
Er zijn buiten de wedstrijden en de trainingen (van je kind) ook een heleboel andere zaken waar wij
ons mee bezig houden binnen de vereniging. Zo organiseren we jeugdkampen, toernooien, zwem- en
filmavondenavonden, allerlei sponsoracties, kinderfeestjes voor alle leeftijden, Sinterklaasactiviteiten,
en als we goed presteren, natuurlijk kampioensfeesten.
Deze taken worden allemaal door vrijwilligers gedaan. Door mensen, die het leuk vinden om deze
prachtige vereniging nog mooier te maken. En daar zijn wij heel blij mee. Een vereniging die draait op
vrijwilligers heeft een totaal andere beleving dan een club die draait op betaalde krachten. Van een
vrijwilligersvereniging, daar maak je deel van uit!
Zonder deze vrijwilligers zou onze vereniging niet kunnen functioneren. Om deze bezigheden voor
iedere vrijwilliger leuk te houden, zijn wij altijd op zoek naar enthousiaste mensen die zich ook willen
inzetten voor onze club.
Het vervoer van de kinderen naar uitwedstrijden en het wassen van de prachtige sponsorshirts wordt
gedaan door de ouders/verzorgers. En we hopen natuurlijk, dat ouders zaterdags het team van hun
zoon of dochter op een enthousiaste en positieve manier komen aanmoedigen. Buiten deze
“verplichte” taken zie je op het vrijwilligersformulier verschillende werkzaamheden staan, waarvoor we
nog regelmatig mensen kunnen gebruiken.
Ook van jou horen wij graag in welke taken je geïnteresseerd bent. Voor meer informatie kun je altijd
mailen met onze vrijwilligerscoördinator, e-mail vc@kvdoskampen.nl
Het vrijwilligersformulier is onderdeel van de inschrijving bij onze vereniging. Te zijner tijd zal het
formulier per mail toegestuurd worden.
Het inschrijfformulier graag uitprinten en invullen en samen met € 5,00 inschrijfgeld tijdens het
veldseizoen inleveren bij Diny Zwanepol of tijdens het zaalseizoen bij de trainer of sturen naar Henk
Steenbeekhof 20, 8264 BV Kampen. Voor vragen kun je mailen naar: ikwilkorfballen@kvdoskampen.nl
Alvast bedankt voor je inzet. Je zal je snel thuis voelen bij Kv. D.O.S. Kampen Veltman en wij wensen
je veel korfbalplezier.

Bestuur Kv. D.O.S. Kampen Veltman

Kv. D.O.S. Kampen Veltman, emailadres: secretaris@kvdoskampen.nl, KvK.nr. 40062610
website: www.kvdoskampen.nl

Aanmeldingsformulier
Kv. D.O.S. Kampen Veltman
Kv. D.O.S. KAMPEN Veltman

Achternaam + voorletters ............................................................................................................... m/v
Roepnaam

......................................................................................................................

Adres

…………………………………………………………………………….……….

Postcode + Woonplaats ……………………………………………………………………..………………
Geboortedatum

......................................................................................................................

Telefoonnummer/06

......................................................................................................................

Iban-Bank-/Gironummer

......................................................................................................................

Naam betaler

......................................................................................................................

E-mailadres

……………………………………………………………………………………..

Bovengenoemde persoon geeft zich door middel van dit aanmeldingsformulier op als lid van de
korfbalvereniging D.O.S. Kampen Veltman te Kampen.

Onderdeel *

Welpen

Jeugd

Senioren

Recreanten

Niet-spelend

De inschrijfkosten bedragen € 5.00 (contant). Deze kunt u inleveren bij het inschrijfformulier.
De gezinskorting bedraagt 10% voor 3 gezinsleden, 15 % korting voor 4 gezinsleden en 20% voor 5
gezinsleden. Eénmaal per jaar (in oktober) wordt een bijdrage afgeschreven voor schoonmaakkosten
en reiskosten.
Voor de contributiebetaling geeft ondergetekende een machtiging voor incasso af aan
korfbalvereniging D.O.S. Kampen Veltman, te innen via bovenstaand bank-/gironummer.

De incasso dient per *

kwartaal

halfjaar

jaar

te geschieden.

Tevens verklaart hij / zij bekend te zijn dat aanvaarding van het lidmaatschap onder meer inhoudt dat
over het restant van het gehele lopende verenigingsjaar (1 juni t/m 31 mei), contributie MOET worden
betaald, ook als men het lidmaatschap tussentijds wenst te beëindigen. Beëindiging van het
lidmaatschap moet schriftelijk ingediend worden bij de ledenadministratie.

Aldus getekend te .............................................. op (datum) .................................................................

Naam ondergetekende

Handtekening
(voor en namens
minderjarigen te tekenen
door ouder of voogd).

............................................................................

.............................................................

* doorhalen wat niet van toepassing is

Kv. D.O.S. Kampen Veltman, emailadres: secretaris@kvdoskampen.nl, KvK.nr. 40062610
website: www.kvdoskampen.nl

