
DeetosSnel  Aanmeldingsformulier 
Formulier s.v.p. volledig invullen  tel.nr. ledenadministratie 078-6212982 
* aankruisen wat van toepassing is 

DeetosSnel                Incassomachtiging 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan DeetosSnel te Dordrecht om van zijn/haar hieronder 
genoemde rekeningnummer maandelijks de bedragen te doen afschrijven die verschuldigd zijn wegens de contributie voor het 
lidmaatschap van DeetosSnel.  
Voor zover van toepassing wordt deze machtiging tevens afgegeven ten behoeve van de incasso van: 
 borg voor het wedstrijdshirt (kledingleaseplan) 
 boetes uit strafzaken opgelegd door het KNKV 
 
 
Ingangsdatum:    ………………………………… (maand) …………………(jaar) 
 
Vermeld uw rekeningnummer: 
 
IBAN-nummer: ………………………………………………………………  Bij bank: …………………………………………………te …………………………………… 
 
T.n.v. ……………………………………………………………………………… Straat en huisnummer……………………………………………………………………… 
 
Postcode: ……………………………………………………………………… Woonplaats………………………………………………………………………………………… 
 
Betreft lid: 1…………………………………………………………………… Betreft lid: 2 …………………………………………………………………………………… 
 
Hij/zij verklaart zich akkoord met de geldende bepalingen en voorschriften. 
Hij/zij heeft tevens kennis genomen van de incassoregeling (zie achterzijde). 
 
 
Handtekening rekeninghouder:……………………………………………………………………………      Datum:………………………………………………………………… 

Achternaam  
 O  Man  * 

O  Vrouw 

Voornamen   

Geboortedatum   

Straat   

Postcode en woonplaats  PC: Plaats: 

Telefoonnummer en/of mobiel telefoonnummer  Tel: Mobiel: 

E-mail adres   (ook t.b.v. digitale nieuwsbrief)   
 

Aanmelding als *  
Bij spelend lid wordt later nog een pasfoto gemaakt 

O  spelend lid korfbal  O  rustend lid 
O  deelname kangoeroeklup O  donateur 

Met ingang van   

Ben je wel eens eerder lid geweest van een            
korfbalvereniging?  Zo ja, bij welke vereniging?  

Wanneer speelde je hier je laatste wedstrijd?  Jaar ……………….  maand …………… 
(als je daar nu nog spelend lid bent dien je dit zelf vooraf op te zeggen) 

Werkzaamheden lid/ouders (en bij welk bedrijf) 
Interesse in sponsormogelijkheden? 

 

O Ik ben wel/niet bereid me extra in te zetten voor: 
O Mijn vader/moeder is wel/niet bereid zich extra in te 
zetten voor: 
 

*** (verplichte verenigingstaken z.o.z.) *** 

O Bardienst           O Ophalen oud papier 
O Zaaldienst / Velddienst              O Sponsorcommissie              
O Activiteitencommissie     O Onderhoud 
O Jeugd Activiteiten Commissie     O Scheidsrechter 
O Iets anders n.l.: ........................................................ 

Met ondertekening van dit inschrijfformulier gaat u akkoord met verwerking van uw persoonsgegevens en met vermelding ervan 
op uitingen van de vereniging (zoals de website en de nieuwsbrief), alsmede met publicatie van foto- en filmmateriaal, gemaakt 
tijdens en rondom de korfbalwedstrijden/trainingen en andere activiteiten van DeetosSnel, op uitingen van de vereniging (zoals 

de website en de nieuwsbrief). Tevens wordt akkoord gegaan met toezending van de wekelijkse digitale nieuwsbrief. 
Handtekening 
 
 
 
 

Handtekening ouders/voogd indien jonger dan 18 jaar 

Dit formulier inleveren bij lid van de technische commissie of de trainer/coach of ledenadministratie@deetossnel.nl 



 

Voorwaarden lidmaatschap                      DeetosSnel 
 
Bij aangaan van het lidmaatschap bent u/je direct ook lid van de KNKV; DeetosSnel zorgt voor aanmelding en contributieafdracht 
aan de KNKV. 
 
Het lidmaatschap bij de korfbalbond (KNKV), en daarmee ook van onze vereniging, loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Bij tussentijds 
opzeggen van het lidmaatschap van de vereniging wordt uw lidmaatschap automatisch omgezet in die van “rustend lid”. Hierdoor 
betaald u een lagere maandelijkse contributie. Deze contributie bent u echter verschuldigd tot het einde van het seizoen (30 juni). 
 
Als u het lidmaatschap wilt beëindigen of omzetten (naar bijvoorbeeld rustend lid, donateur of juist spelend lid) geldt dat je dit 
schriftelijk of  middels e-mail vóór 31 mei moet aangeven bij het secretariaat van de vereniging. 
 
Contributie: 
De contributie wordt via een automatische incasso iedere maand geïnd. De contributie wordt berekend vanaf de maand volgend op 
de maand dat het lid is aangemeld. Op de website (https://deetossnel.nl/contributie/) staan de actuele contributiebedragen. 
 
Clubcard:  
Nieuwe leden krijgen tijdelijk een clubcard met  “nieuw lid “erop. Deze pas is tijdelijk, maar kan wel volledig gebruikt worden. Mocht 
u er geld op gezet hebben en krijgt u uw gepersonaliseerde pas dan wordt het geld overgezet. Het kan even duren voordat de 
gepersonaliseerde pas er is, aangezien DeetosSnel meerdere passen tegelijkertijd besteld.  
Op de website (https://deetossnel.nl/clubcard/) staat onderaan een uitleg hoe het allemaal werkt met de clubcard.  
 
Kleding: 
Het wedstrijdshirt wordt ter beschikking gesteld vanuit de vereniging, bij verlies of schade, anders dan door regulier gebruik, zullen 
de kosten verhaald worden. Het resterende korfbaltenue is voor eigen rekening, tenzij de kleding ter beschikking wordt gesteld via 
een sponsor.  
 

 

Verplichte verenigingstaken                 DeetosSnel 
 
Zonder vrijwilligers kan een vereniging niet draaien. Aangezien er onvoldoende ‘echte’ vrijwilligers zijn binnen de vereniging is in 
2010 besloten voortaan ook met ‘verplichte verenigingstaken’ te werken. Dat betekent dat de spelers (senioren en junioren) en 
ouders van jeugdspelers enkele keren per seizoen worden ingedeeld om een bardienst, keukendienst of zaaldienst in te vullen.  
 
De vrijwilligerscommissie is belast met het inroosteren van alle taken. Zij doen dit bij aanvang van de 1e veldhelft, zaalcompetitie en 
2e veldhelft. Via de app “KNKV wedstrijdzaken” kunt u voortijdig zelf inschrijven op de openstaande taken. Daardoor heeft u zelf in 
de hand wanneer u een verplichte verenigingstaak uitvoert. De resterende openstaande taken worden toegewezen.  
Verdere informatie staat in het vrijwilligersbeleid van de vereniging. 
 
 
De vraag aan de voorkant van dit aanmeldingsformulier betreft een inventarisatie of u, naast de bovenstaande verplichte 
verenigingstaken, bereid bent om op vrijwillige basis (dus echte vrijwilliger) nog een andere taak binnen de vereniging te vervullen. 
Deze informatie wordt doorgespeeld naar de betreffende commissie of coördinator. 
 

 

Privacybeleid                      DeetosSnel 
 
DeetosSnel wil zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Daartoe is privacybeleid opgesteld, waarin is uitgelegd hoe met uw 
persoonsgegevens wordt omgegaan. Het privacybeleid kunt u via onze site raadplegen. Daarin is ook vermeld bij wie u met vragen 
daarover terecht kunt. 
 

 

Regeling Incasso                          DeetosSnel 
 
1. Ten behoeve van de incasso van bedragen welke verschuldigd zijn uit hoofde van: 

- contributie 
- borg wedstrijdshirt (kledingleaseplan) 
- boetes uit strafzaken opgelegd door het KNKV 
wordt aan DeetosSnel machtiging verleend door invulling en ondertekening van een formulier. 

2. Indien u met een incasso-overschrijving niet akkoord gaat, kunt u het bedrag laten terugboeken. 
U dient hiervoor binnen een maand na de afschrijving een verzoek in te dienen bij het kantoor van de bank/postbank waar 
uw rekening wordt geadministreerd.  
Het bedrag zal zonder verdere navraag worden gerestitueerd. 

3. U dient ervoor te zorgen dat er steeds voldoende saldo op uw rekening aanwezig is. 
4. Mededelingen inzake wijzigingen e.d. met betrekking tot de machtiging dient u te richten aan het secretariaat van 

DeetosSnel uiterlijk één maand voor de datum van ingang van de wijziging e.d. 
5. De overschrijving van de verschuldigde contributiebedragen geschiedt maandelijks aan het begin van de maand. 
6. De incassering voor de borg van het wedstrijdshirt geschiedt op het moment dat het lid spelend lid wordt en een 

wedstrijdshirt nodig heeft voor het spelen van wedstrijden.  
7. De overschrijving van de door het KNKV opgelegde boetes geschiedt op het moment waarop deze bedragen door 

DeetosSnel aan het KNKV verschuldigd zijn. 


