A a n m e l d i n g s f o r m u l i e r
Chr. Korfbalvereniging "Door Eendracht Sterk"
chternaam

:

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

Voorletters

:

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

Roepnaam

:

Geboortedatum

:

Adres

:

Postcode

:

Telefoon vast

:

man / vrouw
............................................................................................................................

Opgericht 27 augustus 1919

Ledenadministratie:
Eduard Meulenberg
Hugo de Grootstraat 148
2613 TZ Delft
ledenadministratie@des.isdeclub.nl

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

Woonplaats

:

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

1e mobiel
2e mobiel

E-mailadres

:

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

2e e-mailadres

:

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

Banknummer

:

t.n.v.

:

Ik ben
te

wel / niet

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

eerder lid geweest van een korfbalvereniging, (nl. van

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

in de jaren

De contributie1 bedraagt voor:
Kangoeroes ......... jonger dan 6 jaar ....€ .......7,80
Pupillen2 ................ 6 t.e.m. 11 jaar........€ .... 17,15
Aspiranten2 .......... 12 t.e.m. 15 jaar .....€ .... 19,45
Junioren2............... 16 t.e.m. 18 jaar .....€ .... 22,80
1

2

3

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

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

).

Senioren2 .............. 19 jaar en ouder .... € .... 25,10 p.m.
Niet spelend lid ........................................ € .... 12,55 p.m.
Tennis3 ....................................................... € ...... 0,00 p.m.

p.m.
p.m.
p.m.
p.m.

De datum die bepalend is voor indeling in een leeftijdcategorie is 1 oktober. Dit geldt voor het gehele competitiejaar, dat loopt van 1 juli tot en
met 30 juni. De leeftijdscategorie (en niet de teamindeling) geeft het bedrag aan van de contributie.
Bovenstaande bedragen zijn inclusief een bijdrage voor realisatie van de nieuwbouw. Deze bouwbijdrage is voor senioren en junioren € 2,- en
voor aspiranten, pupillen, kangoeroes en niet spelende leden € 1,- per maand.
Bij inlevering van dit formulier moet een pasfoto worden ingeleverd in verband met registratie in de ledenadministratie. Dat mag ook digitaal.
Ondergetekende gaat akkoord met publicatie van de pasfoto bij de introductie in het clubblad van DES.
Ondergetekende gaat akkoord met plaatsing van foto’s op de website, kranten en social media. Indien ondergetekende niet akkoord gaat, mail
naar: secretarisDESmarga@gmail.com.
Tennissers moeten ook lid worden van DES, in tenminste de categorie Niet spelend lid.

Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. Lidmaatschap wordt voor 1 jaar aangegaan en stilzwijgend
verlengd. Opzegging en wijziging van het lidmaatschap kan per 31 mei, en moet uiterlijk 30 april schriftelijk bij de
ledenadministratie binnen zijn.
Doorlopende machtiging
Naam incassant: ..........CKV DES
Incassant ID:....................NL93ZZZ40397642000

S€PA
Adres incassant:...............Postbus 6061, 2600 JA Delft
Kenmerk machting: .......Contributie

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan CKV DES om doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van CKV DES.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Handtekening

:

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

Plaats en datum:

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

(Indien de aanmelder jonger dan 18 jaar is, is de handtekening van een ouder of voogd vereist)

Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de ledenadministratie (zie rechtsboven).
Aanmeldform 11-09-2017

