
 
         KV VEENWOUDEN               
             AANMELDINGS- EN  
             MACHTIGINGSFORMULIER      
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Korfbalvereniging Veenwouden om per 
kwartaal van zijn/haar banknummer bedragen af te schrijven wegens verschuldigde contributie* voor: 
 
Naam lid:  …………………………………………………………………………   Geb. datum: …..…../…..…../………………. 
 
E-mail adres: …………………………………………………………………………. Telefoon:  .………………………………………. 
 
        Mobiel: …………………………………………… 
 
Hierbij geef ik tevens toestemming voor de verwerking van mijn persoonsgegevens, of van de 
persoonsgegevens van mijn kind, zoals vermeld op de privacy policy, welke te vinden is op onze website: 
www.korfbalveenwouden.nl 
 
Datum: …..…/…..…/………….…    Handtekening: ……………………………………………………….... 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Gegevens rekeninghouder 
IBAN nummer van bank:      _  _  _  _      _  _  _  _      _  _  _  _      _  _  _  _     _  _ 
 
ten name van: 
Naam:  …………………………………………………………………………………………………………..   
 
Telefoon  ……………………………………………  Mobiel ……………………………………………….. 
 
Adres:  …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Postcode: ……………………  Woonplaats: ………………………………………………………………. 
 
E-mail adres:  ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Indien ondergetekende het niet eens is met een afschrijving kan hij/zij deze binnen 1 maand zonder opgaaf van 
redenen ongedaan laten maken. 
 
* Ik ga akkoord met wijziging van het bedrag als gevolg van algemene contributieverhoging, verandering van 
categorie door leeftijd of aantal leden binnen het gezin. 
 
Datum: …..…/…..…/………….…    Handtekening: ……………………………………………………….... 
 

Betaling van de contributie         : per automatisch incasso per kwartaal op Rabo-bankrekeningnr. 
NL94RABO034.33.59.448 t.n.v. Korfbalvereniging Veenwouden.  Wijzigingen 
in de contributie worden automatisch door de penningmeester verwerkt. Als 
drie leden uit één gezin en op het zelfde adres woonachtig zijn, geldt een 
jaarlijks te verrekenen gezinskorting van 10 %. 

Aanvang lidmaatschap :  het lidmaatschap kan op elk moment ingaan, maar uitsluitend per einde van 
het seizoen (30 juni) worden stopgezet.  

Opzeggen lidmaatschap :  het lidmaatschap opzeggen dient in verband met de teamopgave voor het 
volgend seizoen zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 15 april,  schriftelijk te 
geschieden ter attentie van de ledenadministratie van de vereniging. Zonder 
deze schriftelijke opzegging wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar 
verlengd en dient de contributie doorbetaald te worden. 

 
De trainingstijden worden vermeld op onze website: www.korfbalveenwouden.nl 
 
 
 
 
 
 

Ledenadministratie: 
t.a.v. Johannes de Boer 
Wettermunt 4  
9251 TJ BURGUM  
06-48246647 
penningmeester@korfbalveenwouden.nl 

http://www.korfbalveenwouden.nl/


 
 
 
 
Wij hanteren dezelfde normen als het KNKV en de peildatum van de leeftijd ligt derhalve op 1 januari en is  
gerelateerd aan de contributie. 
 

 Type lid  leeftijdscategorie per mnd per kwartaal per jaar 

pupillen 5 t/m 11 jaar 9,70 29,09 116,36 

Aspiranten 12 t/m 15 jaar 11,21 33,64 134,56 

Junioren 16 t/m 18 jaar 13,61 40,83 163,34 

Senioren studenten tarief   14,50 43,51 174,03 

Senioren vanaf 19 jaar 19,45 58,34 233,36 

Midweek (alleen zaal) vanaf 19 jaar 12,23 36,70 146,79 

Midweek (alleen veld) vanaf 19 jaar 9,74 29,22 116,87 

Midweek (veld en zaal) vanaf 19 jaar 19,45 58,34 233,36 

 
De persoonsgegevens die je aan ons doorgeeft, verstrekken wij ook aan Sportlink, daar dit noodzakelijk is voor 
uitvoering van administratieve doeleinden en communicatie van nieuwsberichten/wedstrijdwijzingen. 
Elk individu heeft een eigen persoonlijk privacy niveau. Het privacy niveau bepaalt welke van jouw 
persoonsgegevens met anderen (denk aan leden van andere verenigingen, teamgenoten, etc.) gedeeld worden 
via Sportlink en zichtbaar zijn in de Wedstrijdzaken-app van de KNKV. Wij verzoeken je om een keuze te maken 
uit de drie onderstaande privacy niveaus. Wanneer je hier geen keuze maakt zal je privacy niveau automatisch 
als Afgeschermd worden opgegeven. Je kunt jouw privacy instelling later zelf altijd weer aanpassen via de 
Wedstrijdzaken-app van de KNKV of via de ledenadministratie.  
 

 Afgeschermd. Met dit privacy niveau zijn je naam en foto niet zichtbaar voor anderen, je zal worden 
weergegeven als Afgeschermd. Je kan ook niet worden gevonden bij zoekopdrachten. Uitzondering op 
deze situatie is de ondersteuning van officiële processen als het Digitaal Wedstrijdformulier. 
Persoonsgegevens die nodig zijn om iemand tijdens het proces te legitimeren zijn beschikbaar voor de 
gebruiker.  

 Beperkt. Met dit privacy niveau is je naam zichtbaar voor anderen. Je foto zal niet worden getoond. 

 Normaal. Met dit privacy niveau zijn je naam en foto zichtbaar voor anderen. Je kan worden gezocht 
en gevonden. 

 
 


