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Aanmeldingsformulier 2020-2021 
Lever dit aanmeldingsformulier samen met het machtigingsformulier automatische incasso in op het volgende adres:  
Doggersbanklaan 104, 2805 HM te Gouda. 
Pas als deze ondertekende formulieren zijn ingeleverd, ben je definitief lid van CKV Reeuwijk. We wensen je een fijne en sportieve 
tijd toe bij CKV Reeuwijk! 
 
Contributie gegevens 
De contributie bedraagt thans (vanaf 1 juli 2016): 

  jaar maand 

 Senioren (18 jaar of ouder)  200,00    16,67  

 Junioren (16 jaar of ouder)  160,00   13,33  

 Aspiranten (11 jaar of ouder)  135,00  11,25  

 Pupillen (7 jaar of ouder)  120,00  10,00  

 Welpen (vanaf 5 jaar)  70,00  5,83  

 Kangaroe  25,00  2,08  

 Trainingslid 90,00 7,50 

 Niet spelend lid  60,00  5,00  

 Zaal lid (maandbedrag over 6 maanden verdeeld)  130,00  21,67  

 
Ondergetekende geeft te kennen toe te willen treden als lid van CKV Reeuwijk. 
 
Achternaam :    _________________________________ 
Voorletters :          _________________________________ 
Roepnaam :   _________________________________ 
Adres :           _________________________________ 
Postcode en woonplaats :  _________________________________ 
Telefoon :          _________________________________ 
Mobiel :    _________________________________ 
Geboortedatum en plaats :        _________________________________ 
E-mailadres :    _________________________________ 
Oud Bondsnummer:         _________________________________ 
 
In het geval van jeugdleden 
Mobiel ouders :    _________________________________ 
E-mailadres ouders :         _________________________________ 
 
Ik kies voor het volgende lidmaatschap  
O  Spelend lid 
O  Zaallid (alleen voor senioren) 
O  Trainingslid 
O Niet-spelend lid 
O  Zonder toezending van onze Nieuwsbrief per e-mail 
 
Hij/zij stemt in met het volgende: 
• In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming mogen naam en foto’s op Facebook of de site van CKV Reeuwijk  
   worden geplaatst  
• Contributie door middel van automatische incasso te voldoen. 
• Bij tussentijdse opzegging de contributie, die verschuldigd is over het verenigingsjaar waarin wordt opgezegd, volledig te voldoen.  
   Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per email bij de secretaris van de vereniging voor 1 juni van het  
   lopende verenigingsjaar. (secr. Peter Verheij, secretaris@ckv-reeuwijk.nl, ’t Kerkestuk 117, 2811 BE Reeuwijk) 
 
Getekend te:  ___________________  datum:  ____________ 
 
Handtekening:  ___________________   Handtekening ouders (in geval jeugdlid):______________________ 

mailto:secretaris@ckv-reeuwijk.nl
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Machtigingsformulier automatische incasso 

 
Ondergetekende : 
De heer/mevrouw :   _________________________________ 
Adres :    _________________________________ 
Woonplaats :    _________________________________ 
Ouder/verzorger van : _________________________________ 
machtigt hierbij CKV Reeuwijk maandelijks het verschuldigde lidmaatschapsgeld af te schrijven  
van IBAN bankrekening :  ____________________________ 
BIC-code bank :               ____________________________ 
Datum :    ____________________________ 
Plaats :    ____________________________ 
 
Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de incassoregeling: 
Mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid om het bedrag binnen 30 dagen na 
afschrijving - zonder opgaaf van redenen - bij mijn bank terug te vorderen. 
 
 
Handtekening __________________________________ 
 
 
Inleveren bij: 
Doggersbanklaan 104 
2805 HM Gouda 
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Vrijwilliger?? 
U of uw zoon of dochter wil komen korfballen bij CKV Reeuwijk. Welkom!  
CKV Reeuwijk is een club als zo vele, welke draait op vrijwilligers. Een club die draait op vrijwilligers heeft altijd 
behoefte aan hulp, in welke vorm dan ook. Wij vragen u bij deze een actieve rol te spelen binnen onze 
vereniging! 
 
Uw hulp zal ons weer helpen om zaken op orde te krijgen die nu moeilijk realiseerbaar zijn.  
Betrokkenheid bij de sport bevordert daarnaast het verenigingsleven. En een leuk en gezellig verenigingsleven 
geeft meer plezier voor u, uw zoon of uw dochter bij onze vereniging! 
 
Met een sportieve groet, 
het bestuur van CKV Reeuwijk 
 
Voor informatie: 
secretaris@ckv-reeuwijk.nl 
 
 
Wat kunt u doen? 
Op de volgende bladzijde kunt u aankruisen welke vrijwilligersta(a)k(en) u wel op zich zou willen nemen:  
  

mailto:secretaris@ckv-reeuwijk.nl
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Eigen suggesties: 

 

 
Naam: 

  

   
Telefoon :    
   
Mailadres:   

 

Wanneer u zich opgeeft, wordt u altijd van te voren benaderd. ‘Nee’ zeggen kan dan altijd nog!  

Lid Moeder Vader  

   Optreden als invalcoach  

    Wedstrijden fluiten en/of hiervoor opgeleid te worden 

   Hulp bij organisatie van een toernooi aan het einde van het korfbalseizoen 
 

   Hulp bij organisatie van één van de kampen aan het einde van het korfbalseizoen 
 

   Ondersteunen van onze groencommissie 
 

   Assisteren van de jeugdfeestcommissie 
 

   Assisteren bij korfbalgymlessen op scholen 
 

   Werven van (bord)sponsors voor onze sponsorcommissie  
 

   Schoonmaken van kleedkamers en kantine 

   Bardienst draaien op zaterdag 

   Bardienst draaien op trainings- en feestavonden  

   Trainers assisteren 

   Verkochte boterletters rondbrengen (huis aan huis) 

   Assisteren organiseren van feestjes 

   Meehelpen bij onderhoud aan accommodaties, korfbal attributen en buitenterreinen 

   Onderhoud van ons clubhuis e.d. 

   Ledenwerving verzorgen op de scholen 

   Organiseren kledingbeurs en inzameling te verhandelen zaken 

   Zitting nemen in de kascontrole commissie 

   Stukjes schrijven (al dan niet korfbal gerelateerd) voor in onze digitale nieuwsbrief en/of op onze 
site www.ckv-reeuwijk.nl 

   Regelmatig foto’s maken van wedstrijden en evenementen voor onze site 

   Wekelijkse verslaglegging van wedstrijden Reeuwijk 1 naar de kranten  

   Verslaglegging naar kranten bij kampioenschappen, nieuwe sponsors e.d. 

   Nog niet benoemde taken, bel/mail mij als ergens hulp bij nodig is! 


