
 

 C.K.V. ALBATROS 
    

 AANMELDINGSFORMULIER 
 

 
Ik wil graag lid worden van de ckv Albatros: 
 

Voornaam    M / V  

Achternaam  

Adres  

Postcode + Woonplaats  

Telefoonnummer  

Geboortedatum  

Mailadres  

 
Ik behoor tot de volgende categorie (graag hieronder aankruisen) en betaal derhalve de  
bijbehorende contributie middels het bijgevoegde machtigingsformulier:   
 

 Welpen  €    5,15 per maand  

 Spelende leden t/m 10 jaar €  11,30 per maand  

 Spelende leden 11 t/m 14 jaar  €  12,35 per maand 

 Spelende leden 15 t/m 17 jaar  €  13,90 per maand  

 Spelende leden vanaf 18 jaar  €  17,65 per maand  

 Leden G-team  €    8,70 per maand  

 Recreanten / BBB alleen trainen €    8,70 per maand  

 Senioren midweek (alleen veld) €  12,65 per maand  

 Overige (rustende) leden  €    6,80 per maand  

 
 
Datum: ……………………………. 
 
Handtekening nieuw lid: …………………………….  Handtekening ouders/voogd: ………………………… 
  (is vereist bij minderjarigen) 
 
Ik stem hierbij in met de statuten en het huishoudelijk reglement van de ckv Albatros te Zwijndrecht. Deze zijn 
te vinden op de website, www.ckvalbatros.nl Daar vindt u de nodige informatie en u kunt zich hier ook 
aanmelden voor de wekelijkse Nieuwsbrief. Als nieuw lid ontvangt u snel onze “Nestregels” met de rechten en 
plichten van een lid.  
 
Ik geef de ckv Albatros hierbij wel/geen* toestemming om beeldmateriaal van mijzelf of mijn kind te plaatsen 
op de website, Facebook en andere publicatiemiddelen. Voor de wijze waarop wij omgaan met uw 
persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacyverklaring.  
*graag uw keuze omcirkelen  
 
De ckv Albatros zal uw persoonsgegevens o.a. gebruiken voor de ledenadministratie, contributie inning en 
registratie bij de KNKV (de Korfbalbond).  
 
Dit formulier inleveren bij of opsturen naar Bouwmeester 2, 3335 VA Zwijndrecht, of mailen naar het 
secretariaat, secretariaat@ckvalbatros.nl  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ckvalbatros.nl/
mailto:secretariaat@ckvalbatros.nl


    

     C.K.V. ALBATROS  
  

MACHTIGINGSFORMULIER  
CONTRIBUTIEBETALING 

 

 
 
 
Ondergetekende: 
 

Naam en voorletters  

Adres  

Postcode + Woonplaats  

 
Verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan c.k.v. Albatros om van zijn / haar hieronder  
genoemde bank of giro-rekening bedragen af te schrijven wegens contributiebetaling van: 
  

Naam lid / leden  

  

Vanaf datum  

 
 

Rekeningnummer    

Deze rekening staat op naam van  

Het bedrag mag worden afgeschreven per 
(uw voorkeur aangeven a.u.b.) 

   maand   /   kwartaal   /   halfjaar   /   jaar 

 
Het bedrag zal worden afgeschreven t.g.v. bankrekening NL47RABO0397661088 t.n.v. ckv Albatros te 
Zwijndrecht. 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Het lidmaatschap kan slechts aan het eind van het 
verenigingsjaar schriftelijk worden beëindigd.  
Bij opzegging tijdens het seizoen is contributiebetaling verplicht tot en met 30 juni. 
 
 
 
 
 
Datum: ……………………………. 
 
 
 
 
Handtekening: …………………………….   
   


