
Aanmeldingsformulier K.V. DKB
Clubhuis "De Uitwijk"
Sportpark Naastenbest
Jacob van Wassenaarstraat 65
5684 CR Best
www.kvdkb.nl

O  Senioren O  Aspiranten (B,C) O  Pupillen (D,E,F) O  Kangoeroes O  Walking Korfball

O  G-Korfballers O  Midweek O  Zaalcompetitie O  Overige leden

Voorletters:

nr. 

O  man O  vrouw

Naam ouders-verzorgers:

(voor leden onder de 18jaar)

Door ondertekening van dit formulier verleen ik Korfbalvereniging DKB te Best een doorlopende SEPA Machtiging. 

De contributie zal per kwartaal aan het begin van ieder kwartaal automatisch geïnd worden van onderstaand rekeningnummer.

Het eerste maal wordt € 5,00 inschrijfgeld ingehouden.
IBAN (Bank) nr:

Naam Rekeninghouder:

Vrijwilligerstaken

DKB is een vereniging die zonder vrijwiliigers de organisatie niet rond kan krijgen. 

Bent u bereid, naast de  algemene verplichte taken, vrijwilligerswerk te verrichten? ja/nee

Zo ja: wat voor soort hand- en spandiensten (fluiten, coachen, bestuurswerk, commissiewerk, onderhoud)

Zo nee, omdat: 

Toestemming:

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:

ÿ      Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij of mijn kind op de website, lokale media en op de facebook-pagina van DKB. ja/nee

ÿ      Mij gedurende 25 jaar na beëindiging van mijn lidmaatschap te benaderen voor bijvoorbeeld een reünie of bijzondere gebeurtenis. ja/nee

Ik ga akkoord met de privacy policy (te vinden op kvdkb.nl).

Handtekening

(ouders/verzorgers)

In contact met de vereniging gekomen door:

Eventuele opmerkingen/bijzonderheden:

Laatste korfbalvereniging waarvan u lid bent geweest:

Dit formulier mag u deponeren in de brievenbus van DKB of u mailt een foto/scan naar ledenadmin@kvdkb.nl.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni t/m 31 mei. Indien U tussentijds stopt , bent u wel verplicht de contributie tot het einde van het verenigingsjaar te voldoen. 
Afmeldingen voor het volgende seizoen moeten voor 1 mei voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar gemaild zijn naar ledenadmin@kvdkb.nl en 
sjoerd.bestuur@kvdkb.nl.

E-mailadres:

Hierbij geef ik mij op als lid bij de korfbalvereniging DKB in de categorie:

Persoonlijke gegevens:

Roepnaam:

Achternaam:

Straat:

Wilt u een digitale (pas)foto mailen naar ledenadmin@kvdkb.nl?

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Betaling

Lidmaatschap 

Geslacht:

Geboortedatum:

Ondertekening


