
 

Aanmeldingsformulier 
 

 
Aangemeld als nieuw lid wordt:  
 
Naam: ________________________________________________________________________________M / V  
 
Adres: ________________________________________________________________________________ 
 
Postcode: ___________________________    Woonplaats: _______________________________ 
 
Telefoon: ___________________________  Mobiel: ___________________________________ 
 
Geboortedatum: _____________________   School:____________________________________ 
 
E-mail: _____________________________  E-mail: ____________________________________ 
 
Eerder lid geweest van korfbalclub:_______________________ 
 
 
Aanmelding als lid voor de categorie (aankruisen wat van toepassing is) 
 

 Senior     Spelend jeugdlid (Junior, Aspirant, Pupil)         G-korfbal 
 

Kangoeroeklup  Kombifit  Trimploeg         Niet Spelend Lid/alleen trainen 
 
 
Vrijwilligerswerk  
Het fundament van onze vereniging wordt bepaald door de inzet en samenwerking van onze vrijwilligers. Waar 
gaat jouw voorkeur als lid of uw voorkeur als ouder/verzorger van een lid voor vrijwilligerswerk binnen KV 
Devinco naar uit? (aankruisen wat van toepassing is) 

 
Trainen / coachen  Scheidsrechter    Bardienst  
  
Overige activiteiten, zoals; ________________________________ 

 
 
Machtiging tot automatische incasso van de contributiegelden: 
 
Rekeningnummer IBAN: _____________________________________________________________  
 
Naam rekeninghouder: ______________________________Naam van de bank: ________________  
 

Ik heb er geen bezwaar tegen dat er foto’s van Devinco activiteiten, waar ik op sta, worden geplaatst op 
de Devinco Website & Social Media kanalen (aankruisen als je er geen bezwaar hebt) 

 
Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de voorwaarden behorend bij dit aanmeldingsformulier.             
(Zie achterzijde van dit formulier) 
 
Plaats: _____________________________________    Datum: _______________________________ 
 
Handtekening: ___________________________  (bij jeugdleden tot 18 jaar: handtekening van ouder/verzorger)  
 
Het aanmeldingsformulier inleveren bij de ledenadministratie: Christa Top, Schuttersveld 8, 7414 KC Deventer 
Of ingescand in PDF mailen naar: ledenadministratie@devinco.nl 
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Voorwaarden bij aanmelding lidmaatschap korfbalvereniging KV Devinco 

 
1.Lidmaatschapsjaar. Het lidmaatschapsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.  
 
2. Statuten en Huishoudelijk Reglement. Ieder lid wordt geacht in te stemmen met de statuten en het 
Huishoudelijk Reglement van de vereniging. Een kopie hiervan is op te vragen bij het bestuur 
(bestuur@devinco.nl).  
 
3. Aanvang lidmaatschap. Het lidmaatschap start vanaf de aanmeldingsdatum. De contributie wordt berekend 
vanaf de maand volgend op de maand dat het lid is aangemeld.  
 
4. Beëindiging lidmaatschap. Het lidmaatschap kan worden beëindigd per maand, het bondsgeld kan niet 
worden terug gevraagd, omdat de vereniging dit heeft betaald aan de KNKV. Bij een opzegging gedurende het 
lidmaatschapsjaar lopen de rechten en verplichtingen , waaronder de bondsbetalingen, door tot en met het 
eind van het lopende lidmaatschapsjaar (30 juni).  
Opzeggingen voor het nieuwe seizoen moeten vóór 15 juni schriftelijk worden doorgegeven aan de 
ledenadministratie (ledenadministratie@devinco.nl).  
 
5. Wijziging lidmaatschap. Wijzigingen van spelend lid naar niet-spelend lid kunnen in principe alleen aan het 
einde van een lidmaatschapsjaar plaatsvinden. Tenzij er sprake is van een langdurige blessure. Wijzigingen van 
niet-spelend lid of recreant kunnen gedurende het lidmaatschapsjaar plaatsvinden. De contributie wordt 
herberekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden. Adreswijzigingen 
of wijzigingen in andere gegevens moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie.  
 
6. Kleding. De aanschaf van het korfbaltenue is voor eigen rekening, tenzij de kleding via sponsoring ter 
beschikking wordt gesteld. Bij Devinco krijgen alle spelers een wedstrijdshirt, de spelers moeten alleen zelf voor 
zwarte broek/rok en sportsokken zorgen. Bij vermissing of beschadiging van door de vereniging beschikbare 
gestelde kleding kan een vergoeding in rekening worden gebracht.  
 
7. Contributie. De contributie wordt maandelijks geïnd via automatische incasso. Tarieven kunt u hier terug 
vinden; http://www.devinco.nl/images/basissite/contributies_Devinco.pdf 
 
8. Verplichtingen. Spelende A-jeugd, B-jeugd en senioren zijn verplicht een aantal keer per jaar een 
jeugdwedstrijd te leiden (scheidsrechter), kantinedienst te doen bij veldwedstrijden en/of zaalwacht (scorebord 
bijhouden) te draaien. Ouders en verzorgers van jeugdleden van een team zijn gezamenlijk verplicht zorg te 
dragen voor het vervoer bij de wedstrijden van de jeugdteams en het verzorgen van de zaalwacht. 
 
9. Vrijwilligerswerk. Zoals elke vereniging bestaat ook KV Devinco dankzij haar vrijwilligers! Buiten de verplichte 
diensten kan ook op andere momenten worden verzocht tot een bijdrage aan de vereniging. Mocht u gevraagd 
worden voor een specifieke taak, zeg dan niet te snel 'nee'! Uiteraard kunnen leden of ouders/verzorgers van 
leden ook zelf aangeven op welk gebied zij graag de vereniging zouden willen ondersteunen. Dit kan op het 
aanmeldingsformulier worden aangegeven, maar het is ook mogelijk hier later contact over op te nemen met 
het bestuur: bestuur@devinco.nl 
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