Aanmeldingsformulier
lidmaatschap
Spelend/ welp/ G-lid/ overig/ donateur *
Ondergetekende meldt zich aan als lid van de korfbalvereniging Tempo en verplicht zich aan alle bepalingen te
houden die voor de leden van de vereniging gelden.
Ondergetekende verklaart door ondertekening van dit formulier akkoord te gaan met de inhoud van de Statuten
en het Huishoudelijk Reglement van korfbalvereniging Tempo die zijn gepubliceerd op de website van
korfbalvereniging Tempo (kvtempo.nl).
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. Het lidmaatschap wordt jaarlijks per 30 juni automatisch met
een jaar verlengd, behalve wanneer twee maanden voor het eind van het verenigingsjaar schriftelijk is opgezegd
bij het secretariaat. De contributie wordt door vooruitbetaling voldaan.
Betaling van de contributie vindt per kwartaal plaats via automatische incasso. Hieronder treft u het
machtigingsformulier.
Man/Vrouw*
Voornaam: _____________________ Achternaam:_________________ Geboortedatum : _____________________
Adres: _______________________________________ Postcode : ________Woonplaats : _____________________
Telefoon: __________________________ Email: __________________________________
Datum van ingang lidmaatschap: _________________________________
Bent u al eerder lid geweest van een sportvereniging?
Zo ja, welke vereniging? _____________________________ te ____________________________________
Welke sport? _______________________________________ periode _______________________________
Korfbalvereniging Tempo draait op vrijwilligers. Voor het draaiend houden van de club is het dan ook
noodzakelijk dat leden en/of ouders een handje helpen. Dit is in ieder geval het rijden naar uitwedstrijden
(eventueel tegen vergoeding). Daarnaast nodigen we u uit mee te helpen achter de bar of in de keuken, een
team te trainen en zo zijn er nog vele werkzaamheden te verrichten binnen de vereniging. Kort na de
verwerking van uw aanmelding zullen wij contact met u opnemen.
Datum: __________________ Handtekening: ______________________
(Voor leden jonger dan 18 jaar handtekening van ouder of voogd)
Dit formulier samen met één pasfoto en het machtigingsformulier inleveren bij de ledenadministratie:
Jannie Wielinga, Herfstlaan 45, 2408 NL Alphen aan den Rijn, telefoon: 0172-471299.

Machtigingingsformulier
Naam: ___________________________________________________________________
Voorletters: _________
Tussenvoegsel: ________
Straat: ________________________________________________ Nummer: _________
Postcode ______________Plaats: ____________________________________________
Telefoon: _____________________________
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
Korfbalvereniging Tempo om per kwartaal bedragen van banknummer:
IBAN: NL________________________________
Ten name van af te schrijven contributie.
Plaats:

* Doorhalen wat niet van toepassing is.

Handtekening:

