
  
  
  

Aanmeldingsformulier KV Die Haghe – seizoen 2019-2020  
  

  

Aangemeld als nieuw lid wordt:  
  

Naam:  
  

_______________________________________________________  M / V  

Adres:  
  

_____________________________________________________________  

Postcode:  
  

____________________________  Woonplaats:  _____________________  

Telefoon:  ____________________________  Mobiel:   _________________________  
  

Geboortedatum:  ____________________________  E-mail:  __________________________  
  

Ingangsdatum  :     ____________________________  In bezit van Ooievaarspas:         Ja / Nee  
  

Aanmelding als lid voor de categorie (aankruisen wat van toepassing is)  

Korfbal    
  

Combifit  Tennis  

☐ Spelend lid    ☐ Combifit 1x per week  ☐ Jeugd Tennisles  

☐ Niet spelend Lid  ☐ Combifit Onbeperkt    

☐  Donateur    
  

  ☐ Vrij tennis (Jaar)  

Algemeen             

      

☐Vrijwilliger  
  

Vrijwilligerswerk  

    

Het fundament van onze vereniging wordt bepaald door de inzet en samenwerking van onze 
vrijwilligers. Waar gaat jou of u als ouder/verzorger de voorkeur voor vrijwilligerswerk binnen  Die 

Haghe naar uit? Meer informatie over vrijwilligerswerk vindt u bij punt 11 van de voorwaarden.  
  

aankruisen wat uw voorkeur heeft (minimaal 1)  

☐ Bardiensten    ☐ Trainer / Coach  ☐ Scheidsrechter  

☐ Commissielid    ☐ Bestuurslid  

  

Toestemming Privacy allen aankruisen s.v.p.  

☐ Overige activiteiten  

☐ Foto’s en video’s van mij te gebruiken ter promotie van de vereniging via de website en social       

media  

☐ Mijn gegevens te delen met de KNKV om registratie bij de bond mogelijk te maken om deel te                     

nemen aan competities dan wel andere functies te bekleden.  

☐ Mijn gegevens te behouden voor historische statistieken en eventuele jubileumacties bij een         

eventueel opzeggen van mijn lidmaatschap.  

☐ Met mij te communiceren over alle verenigingsinformatie.  
  

Machtiging tot automatische incasso:  

Rekeningnummer IBAN:  ____________________________________________________________  
  

t.n.v.: ____________________________________________ te:  ____________________________  
  

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de voorwaarden behorend bij dit aanmeldingsformulier. 

(Zie achterzijde van dit formulier)  
  

Plaats:  _______________________________________  
  

Datum:  _______________________________________  
  

Handtekening: _______________________________________ (indien jonger dan 18 jaar ouders laten tekenen)  



  

Voorwaarden bij aanmelding lidmaatschap korfbalvereniging Die Haghe  
  

  

1. Lidmaatschapsjaar.  

Het wedstrijdseizoen begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.  

  

2. Statuten en Huishoudelijk Reglement.  

Ieder lid wordt geacht in te stemmen met de statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Een 

kopie hiervan is op te vragen bij het bestuur.  

  

3. Aanvang lidmaatschap.  

Het lidmaatschap start vanaf de aanmeldingsdatum. De contributie wordt in principe maandelijks aan het einde van elke maand 

via automatische incasso geïncasseerd.  

  

4. Beëindiging lidmaatschap.  

Verzocht wordt om zoveel mogelijk rekening te houden met het lopende seizoen dat loopt tot en met 30 juni van elk jaar. Het is 

erg lastig als leden midden in een seizoen stoppen. De opzegging van het lidmaatschap kan geschieden per einde van de 

maand met inachtneming van een opzegtermijn van 2 weken. Opzeggingen moeten schriftelijk worden doorgegeven aan de 

ledenadministratie (ledenadministratie@diehaghe.nl)  

  

5. Wijzigingen.  

Adreswijzigingen of wijzigingen in andere gegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie.  

  

6. Kleding.  

De aanschaf van het korfbaltenue is voor eigen rekening, tenzij de kleding via sponsoring ter beschikking wordt gesteld.  

  

7. Boetes.  

Boetes die als gevolg van het niet nakomen van de regels die door het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) worden 

opgelegd aan de vereniging worden doorbelast aan het betreffende lid die de overtreding heeft begaan en zullen via de 

automatische incasso worden geïncasseerd  

  

8. Contributie.  

De contributie wordt jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering en wordt maandelijks geïnd via automatische 

incasso.  

  

Tarieven 2018 - 2019  Maandelijkse incasso    Tarieven 2018 – 2019  Maandelijkse incasso  

Spelende leden     Combifit (1x per week)  €  14,95  

19 jaar of ouder  €  27,00    Combifit (onbeperkt)  €  24,95  

15 jaar t/m 18 jaar €  20,75        

t/m 14 jaar €  17,25    Jeugd Tennisles  €  25,95  

Kangoeroes (geen 

competitie)  
€    9,00        

Niet spelend lid  70% van het tarief    Vrij Tennis  (jaarlijks)   €  65,00  

Donateur  €  50,00 ( per jaar )        

  

9. Ooievaarspas  

Jeugdleden met een ooievaarspas komen als er sprake is van een 1e sport in aanmerking voor een korting van 100%. In 

overige gevallen of als het lid ouder is dan 18 jaar dan is er sprake van een korting van 50%. Voor het ontvangen van deze 

korting dient de ooievaarspas 1x per kwartaal gescand te worden op een door Die Haghe aangegeven moment.  

  

10. Verplichtingen.  

Spelende A-jeugd, B-jeugd en senioren zijn verplicht een aantal keer per jaar een (jeugd)wedstrijd te leiden.  

Ouders en verzorgers van jeugdleden van een team zijn gezamenlijk verplicht zorg te dragen voor de zaalwacht (scorebord 

bijhouden) en het vervoer bij de wedstrijden van de jeugdteams. Daarnaast zijn ouders van de overige teams niet zijnde 

Ajeugd, B-jeugd en senioren verplicht een aantal bardiensten te draaien per seizoen.  

  

11. Vrijwilligerswerk.  

Buiten de verplichte diensten kan ook op andere momenten worden verzocht tot een bijdrage aan de vereniging. Uiteraard 

kunnen leden of ouders/verzorgers van leden ook zelf aangeven op welk gebied zij graag de vereniging zouden willen 

ondersteunen. Dit kan op het aanmeldingsformulier worden aangegeven, maar het is ook mogelijk hier later contact over op te 

nemen met het bestuur (bestuur@diehaghe.nl).   

  

12. Pasfoto’s  

Wij maken geen gebruik meer van een papieren pasfoto. Het verzoek is om een digitale pasfoto  als bijlage bij het 

inschrijfformulier te mailen naar de ledenadministratie (ledenadministratie@diehaghe.nl).  

  

Dit formulier kan ingeleverd worden bij de coach  of kan gemaild worden naar ledenadministratie@diehaghe.nl  

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met de penningmeester via administratie@diehaghe.nl  

  


