Inleveren bij de secretaresse
Charina Kleinveld
Wilhelminaplein 26
3628 BR Kockengen
2017 versie 1
tel: 06-48737805
Zie ook www.esdo.nl
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hierbij geef ik mij op als lid van ESDO. Ik verplicht mij tot het einde van het verenigingsjaar (31 juli) lid te blijven en de
contributie te betalen. Opzegging van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of per e-mail (Korfbal@esdo.nl) vóór 1 mei
bij de secretaresse. Zonder tegenbericht zijn alle leden per 1 augustus weer lid voor een jaar.

AANMELDINGSFORMULIER
ESDO korfbal

Achternaam

: …………………………....................

Tussenvoegsel : ………………………..……..………….

Roepnaam

: ………………………………..………..

Voorletters

: ……………………..……….……..M/V

Geboortedatum : ……………………………..…………..

Postcode

: ……………………..……..…………….

Adres

: …………………….………..………….

Woonplaats

: ……………………..……..…………….

Telefoon

: ………………………………..………..

Mobiel

: ……………………..……..…………….

Ik ben eerder lid geweest van ESDO:

ja / nee

Verenigingsinformatie, waaronder het wedstrijdprogramma `Joepie´, rijschema’s en vragen vanuit de commissies, wordt
per e-mail verstuurd.
Mijn e-mailadres is……………………………………………………….@.........................................................................
Zijn er bepaalde zaken (b.v. ziekten, allergieën) vermeldenswaardig?*............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………..……………………..
Indien mogelijk wil ik in het team bij: ……………………………………………………………………….……………………..
Aan het begin van het veld/zaalseizoen ontvangen de ouders/verzorgers van jeugdleden (t/m de A-jeugd) een rijschema
van de wedstrijden waarvoor zij dienen te rijden. Ouders waarvan meerdere kinderen lid zijn, rijden ook voor meerdere
teams. De wedstrijdshirts worden door de spelers uit het team of door hun ouders/verzorgers roulerend gewassen.
Zoals bij elke vereniging spelen ook bij ESDO vrijwilligers een grote rol. Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die wij al
hebben, maar voor iedere activiteit geldt: hoe meer mensen rouleren, hoe minder vaak ben je aan de beurt.
Als jij (of je ouders/verzorgers) je ergens voor wilt inzetten, stellen wij dat zeer op prijs. Je kunt hieronder aankruisen wat
je zou willen doen. Meerdere opties zijn mogelijk.
□ Kantinedienst (ong. 1-3 keer per seizoen)
□ Zaalwacht (ong. 2 keer per seizoen)
□ Klussenteam (ong. 1-5 keer per seizoen, kleine klusjes in en om de kantine)
□ Kleine schoonmaak (ong. 2 keer per seizoen, verplicht voor A-jeugd en Senioren)
□ Grote schoonmaak (1x per jaar)
□ Ondersteuning korfbalgerelateerde activiteiten (zoals trainen geven, wedstrijden fluiten, coachen)
□ Ondersteuning nevenactiviteiten (zoals wafelactie, koningsdag)
□ ……………………………………………………
Contributie per maand per 01-07-2017

□ Senioren
vanaf 19 jaar €
□ Junioren (A-jeugd)
16 t/m 18 jaar €
□ Aspiranten (B+C-jeugd) 12 t/m 15 jaar €
□ Pupillen (D+E+F-jeugd) 6 t/m 11 jaar €

22,25
16,50
13,50
12,00

□ Kangoeroes
t/m 6 jaar €
7,00
□ Recreanten
€ 12,50
□ Niet-Spelende leden
€
5,00
Peildatum leeftijd 1 oktober

De contributie wordt geïnd doormiddel van automatisch incasso. Hiervoor dien je het machtigingsformulier op pagina 2 in
te vullen. Bij vragen hierover kun je contact opnemen met de penningmeester Ronald de Ruiter 0346-242212.
Dit aanmeldings- en machtigingsformulier inleveren bij Charina Kleinveld en een (zelf genomen) digitale pasfoto (jpg, max
2 megapixel) mailen naar:Korfbal@esdo.nl. Een foto is niet nodig voor Kangoeroes, Recreanten en Niet-Spelende leden.
Datum eerste training:……………………….(De contributie gaat 3 weken na de eerste training in.)
Handtekening: ………………………………………

Datum:…………………………

(Voor leden jonger dan 18 jaar de handtekening van ouder/verzorger)
*Als deze zaken noemenswaardig zijn voor de trainer/coach dien je dit zelf jaarlijks ook aan de trainer/coach van het team waarin je dan zit door te geven.

ESDO Doorlopende Machtiging Automatische Incasso
Korfbal en/of Badminton Contributie (SEPA)
Naam
Adres
Postcode
Land

: ESDO
: Sportweg 6
: 3628 AZ
: Nederland

Plaats
Incassant ID

: Kockengen
: NL80ZZZ404764320000

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan de penningmeester van ESDO om
doorlopend incasso-opdrachten te versturen naar je bank om het, door de ledenvergadering van
ESDO vastgestelde contributie bedrag van je rekening af te schrijven.
Als je het niet eens bent met de afschrijving, dan kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met je bank. Bij opzegging van het lidmaatschap van
de vereniging eindigt de machtiging aan het einde van het seizoen (31 juli).
 Nadat de vereniging haar leden bij het KNKV heeft aangemeld, is zij contributie plichtig
over het gehele seizoen, zo ook haar leden.
De incassering is voor drie maanden contributie per keer. Start het lidmaatschap tijdens het seizoen dan
zal de eerste incasso bij de eerstvolgende incassodatum na aanmelding plaats vinden.

Gegevens lid:
Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Geboortedatum
Lidnummer (wordt door ons ingevuld)
Machtigingskenmerk

(wordt door ons ingevuld)

Gegevens bankrekeninghouder:
Bankrekening (IBAN)
Naam en voorletters
Adres
Postcode en plaats
Land
E-mailadres inningwaarschuwing
Ondertekening :
Plaats en datum
Handtekening

Nederland

