INSCHRIJFFORMULIER
Nijmeegse Korfbalvereniging “NOVIOMAGUM”
Opgericht 4 juli 1911

Achternaam: ………………………………………………………………………………………………………………..
Voorletters: ………………………………………………………………………………………………………………….
Roepnaam: …………………………………………………………………………………………………………………..
Man/Vrouw*

Geb. Datum: …………………………………………………………………………..

Straat: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Postcode: ………………………………. Woonplaats: …………………………………………………………….
Tel.nr/mobielnr.: ………………………………………………………………………………………………………..
Emailadres: …………………………………………………………………………………………………………………
0 nog nooit eerder gekorfbald
0 al eerder lid van onze vereniging onder bondsnummer .......................
0 hiervoor lid van vereniging .................................... onder bondsnummer.......................
0 ook nog lid van vereniging ..................................... onder bondsnummer.......................

Contributies per jaar:
Categorie
Leeftijd
Jaarcontributie
Per kwartaal
Senioren
Vanaf 19 jaar
€ 315,00
€ 78,75
Senioren (Midweek)
€ 230,00
€ 57,50
Junioren
16 t/m 18 jaar
€ 250,00
€ 62,50
Aspiranten
12 t/m 15 jaar
€ 205,00
€ 51,25
Pupillen
6 t/m 11 jaar
€ 205,00
€ 51,25
Kangoeroes
tot 6 jaar
€ 70,00
€ 17,50
Meetrainers
€ 100,00
€ 25,00
Overige leden
€ 75,00
€ 18,75
De betaling verloopt in vier termijnen via automatische incasso van IBAN-nummer:
NL90RABO0119452189
Afwijking van betaling per jaar kan enkel in overleg met de penningmeester.
Spelende leden kunnen een digitale pasfoto mailen naar ………………………………………………..
In de Wet bescherming persoonsgegevens staat dat zonder uitdrukkelijke toestemming van de
ouders geen foto’s online geplaatst mogen worden. Daarom willen wij uw toestemming vragen voor
het plaatsen van foto’s van u als nieuw lid op onze website en social media. De nieuwsbrief wordt
niet online geplaatst, maar rondgestuurd onder leden.



Voor het plaatsen van foto’s van hun kind in de nieuwsbrief:
0 wel toestemming
0 geen toestemming
Voor het plaatsen van foto’s van hun kind op de website:
0 wel toestemming
0 geen toestemming



Voor het plaatsen van foto’s van hun kind op Facebook:
0 wel toestemming
0 geen toestemming

Met ondertekening van dit inschrijfformulier wordt een lidmaatschap aangegaan voor een
verenigingsjaar, deze loopt van 1 augustus t/m 31 juli en wordt automatisch verlengd. Schriftelijke
opzegging dient plaats te vinden bij het secretariaat vóór 1 juni. Bij opzegging tijdens het
verenigingsjaar is men contributie verschuldigd t/m 31 juli. Statuten en huishoudelijk reglement zijn
via het secretariaat te verkrijgen.

Datum:
Handtekening

Handtekening ouder (bij jeugdlid)

Ons veld is gelegen aan de D’almarasweg 33 in Nijmegen

