AANMELDINGSFORMULIER KORFBALVERENIGING EMMELOORD
Datum lidmaatschap ........................................... *Categorie ........................................
Relatienummer*.......................................
*Niet door nieuwe lid in te vullen
PERSOONLIJKE GEGEVENS
Naam(voluit) ...........................................................................................Geslacht M/V
Adres .............................................................................................................................
Postcode ………………………………. Plaats ……………………………………………..
Telefoonnummer ……………………… Mobielnummer……………………………………
Geboortedatum ……………………………………………………………………………….
E-mailadres …………………………………………………… (Communicatie aan leden)
Aanmelding als
O spelend lid

O niet-spelend lid

O recreant

O donateur

Was u al eerder lid van een korfbalvereniging? ja / nee *
Zo ja, van welke vereniging? ………………………………………………………………
Wanneer speelde u voor het laatst? ………………………………………………………
Heeft u daar nog verplichtingen? ja / nee *
CONTRIBUTIE
Ondergetekende verklaart hierbij akkoord te gaan dat de contributie en bondsgelden
door middel van automatische incasso van zijn/haar bank-/ girorekening worden
geïncasseerd door KVE. De weigeringstermijn is 8 weken.
IBAN-nummer …………………………………………………………
ten name van ………………………………………………………….
VERKLARING
Ondergetekende verklaart:
1. het eens te zijn met het vrijwilligersbeleid van KVE (Zie volgende blad van dit
formulier).
Datum:……………………. plaats: ……………………………………………………..
Handtekening ……………………………………………………………………………
(bij minderjarige handtekening ouder/verzorger )

Formulier met 1 pasfoto tijdens de training,
of bij mevr. A. de Oude, IJsselmeerlaan 25, 8304 DD Emmeloord.
Geldt alleen voor spelende leden.

Bijlage A
VRIJWILLIGERSBELEID KORFBALVERENIGING EMMELOORD
Lid worden van KVE is natuurlijk vrijwillig. Maar net als elke andere vereniging draait
ook KVE op de inbreng van leden en andere directbetrokkenen. We hopen dat de
KVE ook een beroep op u mag doen. Van de ouders van de jeugdleden vragen wij
dat zij, bij toerbeurt, een aandeel leveren in het vervoer van het team van hun kind.
Daarnaast willen wij de ouders van de jeugdleden graag betrekken bij het
functioneren van de vereniging. Wij vragen hen bijvoorbeeld om gastheer/gastvrouw
te zijn bij jeugdwedstrijden in de zaal (zaalcommissaris) en/ of bardienst te draaien in
onze kantine tijdens trainingen en wedstrijden etc.
Van leden van 16 jaar en ouder vragen wij eenzelfde actieve houding. Als onderdeel
van hun lidmaatschap kunnen zij worden gevraagd als trainer/ begeleider van een
jeugdteam, ingedeeld worden voor het fluiten van jeugdwedstrijden, etc.
Binnen onze vereniging moet meer gebeuren dan alleen deze basisactiviteiten.
Daarbij is het wel belangrijk dat iedereen iets doet wat hij of zij leuk vindt. Vandaar
dat wij graag willen weten waar wij u voor zouden mogen benaderen. Hieronder
staan al een aantal mogelijkheden genoemd, maar iets anders kan natuurlijk ook.
Ideeën zijn altijd welkom. Uiteraard kunt u meerdere antwoorden aankruisen!
� Training geven
� Coachen
� Ondersteuning als teamverzorg(st)er
� Bestuur- of commissiewerk
� Administratieve functie, zoals wedstrijdsecretariaat, roosters maken
� Redactioneel, zoals voor de website, sociale media, weekbericht
� Fluiten van wedstrijden
� Opleiding tot (bonds-)scheidsrechter volgen (korte en leuke cursus)
� Bardienst
� Helpen bij het technisch onderhoud van het clubgebouw
� Helpen bij eenmalige activiteiten als toernooien en evenementen
� Technische ondersteuning bij de website
� Ondersteuning bij ledenwerving/behoud
� Ondersteuning bij eenmalige acties (bv. grote clubactie)
� Ondersteuning bij inzamelacties (bijv. registratie verkoop loten Grote Clubactie)
� Ondersteuning bij werving van fondsen, sponsoren of adverteerders
� Ondersteuning bij organiseren van activiteiten voor junioren en senioren
� Ondersteuning bij organiseren van activiteiten voor de jeugdploegen
� Anders, namelijk …………………………………………
(Vervolg op volgende bladzijde)

Bijlage B
INZICHT EN ACHTERGRONDEN (invullen is gewenst, maar niet verplicht)
De overheid confronteert verenigingen steeds vaker met wetten, regels en tarieven
die niet zo goed bij verenigingen passen. Maar omdat kaderwerk binnen een
vereniging vrijwilligerswerk is, hebben kaderleden niet altijd voldoende kennis om
goed op die overheid te kunnen reageren. We willen graag via dit formulier
inventariseren welke kennis en kunde aanwezig is binnen de KVE om op die manier
gebruik te kunnen maken van deze kennis bij bovengenoemde zaken.
Daarnaast koopt KVE regelmatig materialen die noodzakelijk zijn voor de
bedrijfsvoering van de vereniging, waarbij in het verleden nog wel eens werd gezegd
“had mij dat maar gevraagd, ik werk bij …”.
Om bovenstaande redenen vragen wij u aan te geven in welke sector u (als lid of
ouder) werkzaam bent en of wellicht een eigen bedrijf hebt. Uiteraard zullen wij
vertrouwelijk omgaan met uw gegevens.
Sectoren:
� Zakelijke dienstverlening
� Financiële dienstverlening
� Verzekeringen
� Medische zorg
� ICT
� Onderwijs
� Verkoop- en detailhandel
� Overheid
� Bouwnijverheid
� Anders, namelijk ……………………………………
Heeft u een eigen bedrijf? Ja / Nee
Zo ja: wat voor bedrijf? ………………………………………………………………………

Alvast heel erg bedankt voor het invullen van deze gegevens. Wij hopen dat u
zich thuis gaat voelen binnen onze vereniging!

