Korfbalvereniging Amstelveen
Postbus 8108
1180 LC Amstelveen
www.kvakorfbal.nl

Bestuur@kvakorfbal.nl
IBAN: NL75 INGB 000 688 4409
BIC: INGBNL2A

Aanmeldingsformulier K.V.A. (Korfbal Vereniging Amstelveen)
Achternaam:
Roepnaam:
Straat + huisnummer:
Telefoonnr.:
Mobielnr.:

Voornamen (voluit):
Geboortedatum:
Postcode:
Woonplaats:

Mailadres (voor krantjes/nieuwsbrieven):
Voor jeugdleden :
School (indien van toepassing):
Voor-/achternaam ouders/verzorgers:
Mailadres ouders/verzorgers (t.b.v. toezending facturen):

meldt zich hierbij aan als
Door ondertekening verleen ik hierbij tot wederopzegging toestemming aan KVA om doorlopende SEPA-incasso opdrachten
te sturen naar mijn bank t.b.v. de contributie en eventuele andere bijdragen en aan mijn bank om conform deze opdrachten
bedragen af te schrijven van het onderstaande rekeningnummer:

per maand

per kwartaal

Van IBAN-rek.nr.
t.n.v.
postcode + plaats:

per jaar (in oktober)
BIC:
Straat + huisnummer:
Land:

Als u het met een afschrijving niet eens bent, kunt u het bedrag in overleg met uw bank laten terugboeken.
Bij beëindiging van het lidmaatschap verplicht ik mij tot het betalen van de contributie over het gehele lopende seizoen (1
juli t/m 30 juni). Tevens stem ik in met de statuten en reglementen van K.V.A. (te vinden op www.kvakorfbal.nl onder het
kopje "Club").
Ik heb eerder gekorfbald bij de vereniging
In de periode van

t/m

Ik stem ermee in, dat bovengenoemde persoonlijke gegevens binnen de vereniging worden gebruikt en, voor zover dat
noodzakelijk is i.v.m. het lidmaatschap en de uitoefening van de rechten en plichten die daaruit voortvloeien, aan derden
worden verstrekt.

Ik maak er geen
gepubliceerd worden.

* bezwaar tegen dat foto’s/video’s, waarop ik te zien ben, op de KVA -site en/of social media

Datum
Handtekening

Plaats

Voor minderjarigen is de naam en handtekening van één van de ouders/verzorgers vereist:
Naam

Handtekening

Dit formulier na invulling en ondertekening inleveren bij of (per mail) opsturen naar: ledenadministratie@kvakorfbal.nl
Spelende leden wordt verzocht, z.s.m. een pasfoto te mailen naar: stckva@kvakorfbal.nl (senioren) resp. jtc@kvakorfbal.nl
(jeugd t/m junioren), tenzij zij al met foto bij het KNKV bekend zijn.

* Omcirkelen wat van toepassing is

