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KORFBALVERENIGING TRIADE  
 
Secretariaat: M. Ritmeester;  Van Goyehof 3 – 2967 XG  Langerak  
Telefoon: 06-44968148; e-mail: secretariaat@kvtriade.nl 
Penningmeester: P.J. Vroon; Hangsloot 4 - 2965 BK  Nieuwpoort  
Telefoon: 06-12115820; e-mail: penningmeester@kvtriade.nl 

 

INSCHRIJFFORMULIER 

Achternaam    : …………………………………… 
Voorletters   : …………… Roepnaam: …..............……………… 
Straat / huisnummer : .……………………………………………………. 
Postcode / Woonplaats : ………………………..…………………………… 
Geboortedatum  : ………………….…..  Geslacht: O man O vrouw 
Geboorteplaats  : …………………………………………………….. 
Nationaliteit   : ……………………………………………………..  
Telefoon   : …………………………………………………….. 
Mobiele telefoon  : ……………………….………………………........ 
E-mail adres  : …………………………………………………….. 
Bent u eerder lid geweest van een (andere) korfbalvereniging? O Ja - O Nee     Zo ja: 

Naam vereniging  : ……………………….………………………........ 
Wanneer heeft u voor het laatst competitie gespeeld: …………..………………. 
 
Met de ondertekening van dit formulier verbindt u of uw kind zich aan de korfbalvereniging “Triade” tot en met 30 juni van 
het lopende verenigingsjaar. Zonder wederopzegging wordt het lidmaatschap aan het begin van een nieuw 
verenigingsjaar stilzwijgend steeds met de duur van één jaar verlengd. 
Opzegging anders dan door bijzondere omstandigheden (zoals: verhuizing naar elders of om medische redenen), kan 
alleen aan het einde van het verenigingsjaar geschieden, doch uiterlijk voor 1 mei van het lopende verenigingsjaar. 
Bij opzegging in de loop van het verenigingsjaar bent u toch de gehele contributie verschuldigd! 

***** Voor de betaling van de contributie ontvangt u een nota van de penningmeester ***** 
  
Contributietabel seizoen 2018-2019 (vastgesteld in ALV (16-10-2018) 

Leeftijdscategorie Leeftijd op 01-01-
2019 

Kwartaalbedrag  Jaarbedrag *) Categorie 

Senioren 19 jaar en ouder €       46,75 €     187,00  

Junioren 16 t/m 18 jaar €       30,25 €     121,00  

Aspiranten 12 t/m 15 jaar €       27,00 €     108,00  

Pupillen t/m 11 jaar €       16,00 €       64,00  

Welpen / Kangoeroes  €         8,75 €       35,00  

Niet-spelend / trainend lid  €       20,50 €       82,00  

Niet-spelend / trainend lid -Plus  €       30,75 €     123,00  

*) Gelieve categorie lidmaatschap in te vullen (aankruisen) / formulier te ondertekenen en in te leveren bij de 
    trainer/coach of de penningmeester 

 
De bijdrage voor de kleding (shirt) bedraagt € 11,00 per seizoen, uitgezonderd voor de niet-spelende/trainende leden en 
kleuterkorfbal/kangoeroes. Dit bedrag wordt bovenop het bedrag van de contributie in rekening gebracht. 
. 

Plaats: ……………………………………… Datum: ……………………. Handtekening: 
           
Voor het privacy statement verwijzen wij u 

naar onze website: www.kvtriade.nl             ……………………………….. 
           (bij minderjarige kinderen: 

                                    handtekening ouder of verzorger) 

In te vullen door ledenadministratie: 

Lidnr. KNKV:   Datum Paraaf 

Aanmelding KNKV -   

Contributieregister -   

E-mail geregistreerd -   

Contributienota -   

 


