Inschrijfformulier K.V. Atlas
Voorletters: ________ Achternaam:____________________________________________
Voornaam: ____________________

M/V

Geboortedatum:

___-___-_______

Adres:____________________________________________________________________
Huisnummer: _________

Postcode: _____________

Plaats: _____________________________Telefoonnummer: _____________________
E-mail adres:________________________________________________________
Lidmaatschap nummer:__________________________(door KV Atlas invullen)
Type lidmaatschap:

Korfbal
Volleybal

Tennis
Bowls

Bootcamp
Biljart
Survivalrun/OCR Overig

Aankruisen wat van toepassing is.

Vrijwilligers:
De vereniging kv Atlas wordt geheel georganiseerd door vrijwilligers. Wij doen dan ook een beroep op u of u
mogelijk een taak zou willen verzorgen. Veel handen maken immers licht werk. Voor de meeste taken is geen
specifieke kennis vereist en desnoods kunnen opleidingen via kv Atlas worden verzorgd.
Indien u interesse heeft kruist u dan een taak aan (meer mag natuurlijk altijd). Wanneer in een taak al is voorzien,
wordt met u contact opgenomen over een andere taak.
Accommodatie- en veldonderhoud
Kantine ondersteuning (barwerkzaamheden of schoonmaak)
Redactie ondersteuning (medewerking clubblad, website bijhouden, uitnodigingen maken)
Ondersteuning bij sportactiviteiten (begeleider bij trainingen, wedstrijden of toernooitjes of scheidsrechter)
Ondersteuning bij de sponsorcommissie (werving en onderhoud sponsorcontracten)
Ondersteuning bij nevenactiviteiten (meehelpen bij organiseren samen met de activiteitencommissie)
Bijzonderheden lidmaatschap:
1. Betalingswijze: de contributie wordt middels automatische incasso per kwartaal achteraf geïncasseerd.
2. Voor korfballeden geldt dat tijdens het seizoen nooit opgezegd kan worden. De opzegging van het
korfballidmaatschap dient minimaal 1 maand voor afloop van het seizoen (uiterlijk 30 april) schriftelijk bij het
secretariaat te zijn ontvangen.
3. Voor alle overige leden geldt dat het lidmaatschap voor minimaal 1 jaar is, daarna is het lidmaatschap op ieder
willekeurig moment opzegbaar. De maand waarin de opzegging schriftelijk bij het secretariaat wordt ontvangen,
wordt tot laatste contributiemaand gerekend.
4. Bij inschrijving ontvangt u een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Deze zijn ook te vinden op onze internetsite www.kvatlas.nl
5. Voor Survivalrun/OCR leden geldt dat tijdens het seizoen niet opgezegd kan worden. Om zeker te zijn dat
OCR/Survivalrun leden goed verzekerd zijn dient ieder OCR/Survivalrun lid te zijn aangesloten bij de Survivalrun
Bond Nederland (SBN). Deze opgave loopt via Kv Atlas en is onderdeel van de contributie. Omdat Kv Atlas de
jaarlijkse bondskosten voor haar rekening neemt dient opzegging minimaal 1 maand voor afloop van het seizoen
(uiterlijk 01 Augustus) schriftelijk bij het secretariaat te zijn ontvangen.
Aankruisen indien van toepassing:
Ik geef toestemming voor gebruik van foto’s waarop ik te zien ben, op de website en facebook van kv Atlas.
Ik geef toestemming voor gebruik van persoonsgegevens (naam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoon) voor
nieuwsbrief, clubblad, verjaardagskaart en vrijwilligersbank.
Ondergetekende meldt zich aan als lid van kv Atlas, heeft kennis genomen van de statuten en reglementen van de
vereniging en verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan kv Atlas om per kwartaal de contributie af te
schrijven van rekeningnummer:

IBAN rekeningnummer:
BIC nummer:

Naam: _____________________________________________
Plaats: _____________________________________________
Datum: ________________________ Handtekening: _____________________________
Indien minderjarig één van de ouders/voogd

Dit formulier ondertekend, inleveren bij het secretariaat:
Marleen Koppejan
Zandweg 33
Ritthem
Of ondertekend per mail naar: kvatlas@gmail.com.

