
 

INSCHRIJFFORMULIER 
 

HOORNSE KORFBALVERENIGING ADOS 
 

Ondergetekende geeft zich met ingang van ......................................... op als lid van HKV ADOS. 

 
Naam                                    :................................................................... Voornaam:.......................................................... 

 

Adres                                     : ............................................................................................................................................................. 

Postcode/Woonplaats      : ............................................................................................................................................................. 

Telefoonnummer               : ................................................................... Geboortedatum:.......................................................... 

Email adres                          : ............................................................................................................................................................. 

Ervaring met korfbal          :   Ja / Nee 

Categorie                              :   O   Senioren                                                                     O  Welp ( tot 6 jaar) 

O  Junioren      (16 t/m 18 jaar)                                   O  Recreant 

O  Aspirant      (12 t/m 16 jaar)                                   O  Algemeen lid / Donateur 

O  Pupil            ( 6 t/m 11 jaar)                                   O  Alleen trainen 

 
Het is de bedoeling dat onze spelende leden en/of ouders van spelende jeugdleden een bijdrage leveren in het functioneren 

van de vereniging. Wij willen u vragen om aan te geven voor welke activiteiten wij u kunnen benaderen. 

O   coachen en/of trainen(hulp) team                 O  bestuurslid                                  O   Neven activiteiten commissie(NAC) 

O   schoonmaken kantine/onderhoud terrein   O  schoolkorfbal commissie 

O   kantinedienst                                                     O  wedstrijdsecretariaat (jeugd of senioren) 

O  vrijwilligerscoördinator                                    O  (Jeugd) Technische commissie (TC of JTC) 

O   scheidsrechter                                                   O  Pers , propaganda en redactiecommissie (PPRC) 

 
Handtekening:                                                                                                                    Datum: 

(voor jeugdleden dienen 

de ouders te ondertekenen) 

 
Inschrijfgeld en contributieverplichting: 

Het inschrijfgeld bedraagt voor senioren € 12,50, junioren € 10,-, aspiranten € 7,50, pupillen € 5,-. Welpen, recreanten en 

algemene leden betalen geen inschrijfgeld. De contributiebedragen zijn opgenomen in het clubblad “ De Doorloper”. 

Bij aanmelding verplicht men zich tot het einde van het seizoen (30 juni) lid te zijn, hetgeen inhoudt dat men to t die datum 

contributie dient te betalen. Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk bij de secretaris voor 1 juni. 

Contributiebetaling: 

De contributie wordt bij voorkeur automatisch geïncasseerd. Indien het jaarlijkse totaal contributiebedrag lager is dan 

€ 100, - wordt de incasso uitgevoerd in juli, voordat het nieuwe seizoen begint. Voor contributiebedragen in totaal hoger dan 

€ 100, - kan de contributie ook in twee termijnen worden geïncasseerd en wel in juli en januari. 

O     eenmalig voor het begin van het seizoen 

O     in twee termijnen 

Doorlopende machtiging (SEPA) 

Door ondertekening van dit formulier geeft u (zie bovenstaande adresgegevens) toestemming aan HKV ADOS (incassant 

ID:NL46ZZZ406252010000) gevestigd te Hoorn om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag 

van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 

de opdracht van HKV ADOS met betrekking tot de contributie/inschrijfgeld en indien van toepassing voor de loten van de 

Grote Clubactie. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze binnen 8 weken na de afschrijving laten 

terugboeken door uw bank. 

IBAN rekeningnummer:  ....................................................................    Bank identificatie(BIC):  ............................ 

 
Plaats en datum:........................                                                                            Handtekening voor de machtiging 

Het volledig ingevulde formulier inleveren bij: 

Yvonne Aker  

Smaragd 114 

1625 RK HOORN 

yvonneaker@kpnmail.nl  

 


