
 Sleeuwijkse Korfbal Vereniging 
 

Dit formulier met machtigingsformulier en ledenkaart gaarne inleveren 
bij het secretariaat: Annemarie Scherff 
    Beukenhof 30  
    4254 BW Sleeuwijk 

06-20681264 
 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
 
Achternaam  : ........................................................................................................................ 
 
Voornamen  : ........................................................................................................................ 
 
Roepnaam  : ........................................................................................................................ 
 
Adres   : ........................................................................................................................ 
 
Postcode  : ........................................................................................................................ 
 
Woonplaats  : ........................................................................................................................ 
 
Geboortedatum : ........................................................................................................................ 
 
Geslacht  : M/V 
 
Telefoonnummer(s) : vast: …………………..………  mobiel: ………..…………………. 
 
Emailadres  : ……………………………….. 
 
 
Indien in het bezit van een auto, zou jij of je ouders/verzorgers     Ja/Nee 
bij toerbeurt willen rijden?   
 
Geeft u toestemming voor het gebruik van foto’s die gemaakt worden bij    Ja/Nee 
diverse activiteiten op de website of andere social media. We publiceren alleen  
beeldmateriaal zonder namen, met als doel het zichtbaar maken van de vereniging  
en activiteiten naar leden en naar buiten. 
 
Voor het privacy beleid van de vereniging verwijzen we u naar de privacy verklaring op de website. 
 
Betaling van contributie geschiedt d.m.v. machtiging. Invulling van bijgaand formulier is daarom 
noodzakelijk (indien betaling via andere wijze plaatsvindt, zijn wij genoodzaakt de kosten hiervan in 
rekening te brengen). 
 
Ik heb kennis genomen van het feit dat het lidmaatschap uitsluitend door schriftelijke opzegging bij 
het bestuur kan worden beëindigd. Opzegging kan slechts geschieden m.i.v. 1 juli van enig 
kalenderjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van een maand (voor 1 juni). Indien 
tussentijds wordt opgezegd, dient de contributie tot en met het einde van het seizoen (30 juni) te 
worden betaald. 
 
 
Datum,       Handtekening, 
 
 
..................................     ............................................... 
 
 
Voor personen jonger dan 18 jaar is de handtekening van één der ouders/verzorgers vereist.  
  



 

 
Sleeuwijkse Korfbal Vereniging 

 
 

MACHTIGING 
 

Ondergetekende verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan 
 

Korfbalvereniging S.K.V. 
 

om van zijn/haar onderstaande (giro)rekening bedragen af te schrijven wegens: 
 

● lidmaatschap (deze afschrijving zal maandelijks geschieden) 
● kledingbijdrage (eenmaal per jaar) 

- per spelend lid tot 18 jaar € 2,50 
- per spelend lid vanaf 18 jaar € 5,00 

 
 
uw IBAN Nummer : NL … … … … … … … … … … … … … … … … 
 

 
 
 

Naam en voorletter(s): ……………………………………………………………… 
 
Adres:    ……………………………………………………………… 
 
Postcode en plaats:  ……………………………………………………………… 
 
 
 
Indien ik het niet eens ben met een afschrijving, heb ik het recht om mijn bank- of 
girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te laten boeken. 
Bij eventueel beëindigen van het lidmaatschap is korfbalvereniging S.K.V. verplicht deze 
machtiging stop te zetten. 
 
 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling zoals hierboven vermeld. 
 
Datum,       Handtekening, 
 
 
…………..…. …      ……………..…………. 
 
 
  



Ledenkaart 
 
Beste aanstaande leden en ouders/verzorgers van aanstaande jeugdleden, 
 
U of uw zoon/dochter is/wil komen korfballen bij SKV. 
 
Hartelijk Welkom! 
 
SKV is een club als zovele, een club die draait op vrijwilligers. Een club die draait op vrijwilligers heeft altijd 
behoefte aan hulp, in welke vorm dan ook. Vele handen maken tenslotte, ook hier, licht werk! Wij vragen u 
hierbij dan ook een actieve rol te gaan spelen binnen onze vereniging! 
 
Gelukkig zijn veel vrijwilligers bereid zich voor onze vereniging in te zetten. Zonder hen zouden een 
heleboel zaken niet mogelijk zijn. Ze helpen ons club draaiend te houden en het is ook hartstikke leuk om 
met elkaar in een gezellige sfeer dingen voor elkaar te krijgen.  
 
Aangezien wij nog enthousiaste mensen kunnen gebruiken, verzoeken wij u vriendelijk onderstaande 
vragen in te vullen en deze kaart samen met het aanmeldingsformulier en machtiging in te leveren bij het 
secretariaat Annemarie Scherff, Beukenhof 30,  4254 BW Sleeuwijk.  
 
Het invullen van de vragenlijst verplicht u tot niets. Wij gebruiken de informatie alleen om te weten te 
komen wie bereid en in staat is iets voor de vereniging te doen. Wij geven geen gegevens van u aan 
anderen door. 
Indien u een of meer vragen niet wilt beantwoorden, hoeft u dat vanzelfsprekend niet te doen. 
 
 
    Lid/Ouder 1    Lid/Ouder 2 
 
Naam en voornaam:  …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
 
Geboortedatum:  …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
 
Lid vanaf:   …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
 
Ouder(s) van:   …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
 
Beoefent de sport vanaf: …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
 
Beroep:    …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
 
Opleiding(en):   …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
 
Ervaring met vrijwilligerswerk …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
    …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
    …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
 
Bestuurlijke ervaring:   …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
    …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
    …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
 
Hobby’s:   …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
    …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
    …………………………………..……………… ………..………………………………………… 
 
 
 

 



Aankruisen wat van toepassing is: 

Ik ben bereid, als er een passende taak is, om vrijwilligerswerk binnen SKV te doen: 

0  Ik kan/wil regelmatig wat doen en heb daar ………. uur per week/maand* de tijd voor 
0  Ik kan/wil zo nu en dan wat doen 
0  Ik kan/wil één keer wat doen 
0  ik kan/wil voor een korte tijd wat doen 

      0  ik verricht al een taak binnen SKV 
 
Ik heb daarbij voorkeur voor: 

0  doordeweekse dagen (ochtend/middag/avond*) 
0  het weekend 

 
Ik heb belangstelling voor: 

0  Trainen/assisteren bij de training van een team 
0      Coachen/assisteren coach bij wedstrijden van een team 
0      Geven van/assisteren bij KangoeroeKlup (kinderen van 3-6 jaar) 
0      Organiseren van wedstrijden en toernooien 
0      Begeleiden van een recreatiegroep 
0      Wedstrijden fluiten en/of hiervoor opgeleid worden 
0 Organiseren van festiviteiten e.d. 
0 Bekleden van een functie in algemeen dagelijks bestuur 
0      Bezorgen Clubkrant de Paalpraat (8x per jaar) 
0 Draaien van kantinediensten 
0       Verrichten van schoonmaakwerkzaamheden 
0       Verrichten van onderhoudswerkzaamheden 
0       Beheren van materialen 
0       Verrichten van administratieve taken  
0 Verzorgen van voorlichting en PR 
0 Beheren website 
0 Werven sponsors en adverteerders en het onderhouden van deze contacten 
0 Sponsoring van een team 
0 Verzorgen leden door het bezoeken bij ‘lief en leed’ 

0  Overige, te weten: ………………………………………………………………………………………. 
 
Aanvullende opmerkingen: 
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Hartelijk dank voor het invullen van deze vragenlijst! 
 
 
Graag inleveren bij:  
Annemarie Scherff, Beukenhof 30, 4254 BW Sleeuwijk  06-20681264 
 


