
Ondergetekende wenst als lid te worden ingeschreven bij KV Atlas:

Informatie ouders/verzorgers: (invullen bij minderjarigheid nieuw lid)

Ik machtig hierbij KV Atlas om de kosten van het lidmaatschap automatisch per kwartaal af te schrijven 
van mijn IBAN bankrekeningnummer.

Plaats:

Handtekening aanvrager/ster:

Datum:

Bij minderjarigen handtekening ouder/verzorger :

Na ondertekening inleveren bij het secretariaat: Walcherseweg 183, 4334 NA Middelburg of per e-mail: kvatlas@gmail.com. 

Bij ondertekening van dit document wordt akkoord gegaan met de privacyverklaring en het reglement. Deze documenten staan op 
kvatlas.nl en kunnen ten alle tijden worden geraadpleegd.

SPORTCOMPLEX
Zuidwateringstraat 5
4389 TT Ritthem

Sportvereniging KV Atlas

SECRETARIAAT
Walcherseweg 183
4334 NA Middelburg
kvatlas@gmail.com

KvK: 40309249
IBAN: NL25 RABO 0349 3248 32 

kvatlas.nl en atlasoutdoorritthem.nl

Achternaam
    Man
    Vrouw
    Onzijdig

Voornaam

Voorletters

Adres

Postcode + woonplaats

Geboortedatum

Telefoonnummer(s) Vast: Mobiel:

E-mailadres KNKV relatiecode:
(alleen bij overstap van andere vereniging)

Soort lidmaatschap

    Korfbal
    Tennis
    Bootcamp

    Survivalrun/OCR
    Biljart
    Vriend van KV Atlas

    Combi, namelijk:

Gebruik van foto’s voor plaatsing 
op website en social media

    Ja ik geef toestemming     Nee, ik geef geen toestemming

Staat u open om de vereniging te 
helpen als vrijwilliger?

    Ja, ik zou graag vrijwilliger willen worden     Nee, ik wil nog geen vrijwilliger worden

Naam / Voorletter(s) 

Adres

Postcode + woonplaats

IBAN

Korfbal
Het is op elk moment mogelijk om korfballid te worden en daarna deel te nemen aan trainingen/
wedstrijden. Het uitschrijven als korfballid moet voor 15 juni gebeuren, is dit niet gebeurd wordt het 
lidmaatschap voor het eerst volgende seizoen nog doorgerekend.

Survivalrun/OCR Het lidmaatschap is voor minimaal 2 maanden, daarna kan er maandelijks opgezegd worden. Bij 
opzegging moet het bewijs van uitschrijving van de SBN meegestuurd worden.

Overige sporten Het lidmaatschap kan maandelijks opgezegd worden.
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