
Aanmeldformulier korfbalvereniging Vitesse

Opgericht 5 september 1909

Kantine “Op Dreef”
Eursingerweg 5, 9411 BA te Beilen

www.vitessebeilen.nl

Welkom bij korfbalvereniging Vitesse

We zijn blij dat jij lid wil worden van deze mooie, gezellige en bovenal sportieve vereniging. Nog 
een paar kleine administratieve zaken en dan kan jij volop genieten van de korfbalsport en alle 
andere activiteiten die onze vereniging te bieden heeft!

Dit formulier bestaat uit 4 invulpagina’s. De aanmelding wordt in behandeling genomen als alle 
bladzijden zijn ingevuld en ingeleverd bij de secretaris.

Heb je nog vragen over de aanmelding of over de vereniging? Neem dan gerust contact op met de 
secretaris.

Inhoud:
Aanmeldingsformulier / Doorlopende machtiging / 

Samen staan we start / Dit is was voor mij

Gegevens Secretaris

Laura Koobs secretaris@vitessebeilen.nl

De Made 18, 9411 ME te Beilen www.vitessebeilen.nl
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Aanmeldformulier korfbalvereniging Vitesse

Voor een lidmaatschap als:     Spelend lid Niet spelend lid

voor korfbalvereniging Vitesse wordt opgegeven:

Achternaam : _________________________ Geslacht   man    
  vrouw       

Tussenvoegsel(s) : _________________________   neutraal*

Voorletter(s) : _________________________ Roepnaam : _________________________

 Geboortedatum : _________________________ Geboorteplaats : _________________________

Adres : ___________________________________________________________________________

Postcode : ________________________ Woonplaats : __________________

Telefoon 1 : ________________________ Telefoon 2 : __________________

E-mail : ______________________________________________________________________________

Wordt lid per ingang van :    z.s.m  datum: _______/_______/_______

 Nog nooit lid geweest van een andere korfbalvereniging

 Hiervoor lid van : ________________________ onder KNKV nummer: ________________________

 Hiervoor lid van : ________________________ onder KNKV nummer: ________________________

Datum : _______/_______/_______

Handtekening lid: Handtekening ouder/voogd
(indien lid nog geen 18 jaar is)

________________________________________ _________________________________________

*in geval van neutraal wordt samen met jou en de TC besloten hoe dit verenigingslid wordt ingezet in de wedstrijden. Korfbal kenmerkt zich door voor de helft uit heren en 
dames te bestaan.

Door Vitesse in te vullen: 

Opgenomen door : _________________________ paraaf secretaris : ________________________

Toegekend relatienummer : _________________________

Ingebracht in sportlink : _________________________ paraaf penningmeester :  ________________________
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Doorlopende machtiging SEPA

Naam : Korfbal vereniging Vitesse
Adres : De made 18
Postcode : 9411 ME
Plaats : Beilen
Land : Nederland

Incasso ID : NL64ZZZ400466570000

Kenmerk : ____________________ (is relatienummer KNKV, in te vullen door Vitesse)

Reden incasso : Contributie lidmaatschap korfbalvereniging Vitesse

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Korfbalvereniging Vitesse 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 Korfbalvereniging Vitesse.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met 
uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Opzeggen van het lidmaatschap kan bij onze secretaris en dient schriftelijk of via een email voor 1 juni gedaan te worden en gaat in na de 2e 
helft van het veldseizoen.

IBAN nummer : _________________________

Ten name van : _________________________

Adres : _________________________ Postcode : _________________________

Woonplaats : _________________________ Land : _________________________

Datum :_______/_______/_______ Plaats : _________________________

Handtekening rekeninghouder:

__________________________________
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Samen staan we sterk

Om het hele korfbaljaar tot een groot succes te maken zijn wij als korfbalvereniging afhankelijk van de inzet van onze vrijwilligers. We 

hopen dan ook graag dat ieder lid (ouder dan 16) en ouder/voogd van een jeugdlid zich af en toe extra wil inzetten als vrijwilliger, want 

vele handen maken licht werk tenslotte.

NB. Dit formulier is geen vrijwaring voor bijvoorbeeld het vervoer bij uitwedstrijden en de sporadische bar- of haldienst. Wij hopen hiermee leden in te kunnen zetten 

waar zij op hun best zijn of zich het prettigst bij voelen!

Ik wil mij: □ Graag inzetten als vrijwilliger (blz 5 wel van toepassing)

□ Liever niet inzetten als vrijwilliger (blz 5 niet van toepassing)

Natuurlijk kan je zelf je voorkeuren aangeven zodat wij daar zoveel mogelijk rekening mee kunnen houden! Meldt je aan voor een van de 
volgende functies of geef aan in welke tak van (vrijwilligers)sport jij goed bent:

Trainer (jeugdteam) Je verzorgt de wekelijkse training van een jeugdteam (eventueel in samenwerking met anderen). 
Natuurlijk zorgt de Technische Commissie van Vitesse voor de nodige begeleiding en de eventuele 
opleidingen/ cursussen.

Coach (jeugdteam) Je begeleidt een jeugdteam bij de wedstrijden (eventueel in samenwerking met anderen). Je zorgt voor de 
begeleiding aan het veld en de feedback naar de trainer (als je dit zelf niet bent).Natuurlijk zorgt de 
Technische Commissie van Vitesse voor de nodige begeleiding en de eventuele opleidingen/ cursussen.

Jeugdwedstrijdleider Je bent scheidsrechter bij een jeugdwedstrijd in het breedtekorfbal. Je controleert of het 
wedstrijdformulier correct is ingevuld en zorgt er voor dat de stand goed doorgegeven wordt. Natuurlijk 
zorgt de Technische Commissie van Vitesse voor de nodige begeleiding en de eventuele opleidingen/ 
cursussen.

(Bonds)Scheidsrechter Als scheidsrechter fluit je de wedstrijden van de seniorenteams die in het breedtekorfbal spelen. Als 
bondsscheidsrechter fluit je wedstrijden namens Vitesse bij andere verenigingen in het wedstrijdkorfbal. 
Natuurlijk zorgt de Technische Commissie van Vitesse voor de nodige begeleiding en de eventuele 
opleidingen/ cursussen

Bardienst (veldseizoen) Op trainingsavonden en op wedstrijddagen draai je een bardienst. Naast de mensen die aan de bar komen, 
zorg je ook voor thee/ranja in de rust van de wedstrijd.

Haldienst (zaalseizoen) In de zaal moet het scorebord bediend worden. Op wedstrijddagen zit je per keer 1 of 2 wedstrijden 
achter het scorebord om de tijd en de score bij te houden.

Klussendag(en) Op de klussendag(en) plegen we onderhoud aan het gebouw en het terrein. Het scheelt veel geld om dit 
zelf te doen. Laat weten wanneer je kan en of je bijzondere talenten bezit (timmerwerk, schilderwerk, 
groenvoorziening, etc.).

Eenmalige activiteiten De helpende hand bieden bij een (jeugd)activiteit , de jaarlijkse actie, een eenmalig 
toernooi of één van de andere eenmalige activiteiten bij Vitesse.

Commissie / Bestuur De vereniging kent verschillende commissies en het bestuur. Wil jij je graag deel uit maken van de 
organisatie van Vitesse? Dan zijn wij jou hard nodig bij bijvoorbeeld de activiteiten commissie, de 
technische commissie, het bestuur, de pr-commissie of de redactie.

Overig Denk je dat jij je op een andere wijze nuttig kan maken voor Vitesse? Laat het ons dan zeker weten.
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Dit is wat voor mij

Geef hier onder je voorkeur aan. Dan proberen wij jou in te zetten waar jij je het prettigste bij voelt en waar jij op je best bent!

□ Trainer (jeugdteam) wekelijks, het liefst □  alleen □ samen met iemand
voorkeur voor □ welpen/Fjes □ pupillen  □ aspiranten □ junioren

□ Coach (jeugdteam) wekelijks, het liefst □  alleen □ samen met iemand
voorkeur voor □ welpen/Fjes □ pupillen  □ aspiranten □ junioren

□ Jeugdwedstrijdleider eens per □ week  □ 2 weken  □ maand □ anders: ________ 
(altijd op zaterdag) voorkeur voor □ jonge jegud □ oudere jeugd

□ (Bonds)Scheidsrechter eens per □ week  □ 2 weken  □ maand □ anders: ________ 
(altijd op zaterdag) voorkeur voor □ clubscheidsrechter □ bondsscheidsrechter

het liefst op □ zaterdag □ zondag

□ Bardienst (veldseizoen) eens per □ week  □ 2 weken  □ maand □ anders: ________ 
het liefst op □ dinsdagavond □ donderdagavond □ zaterdag  □ zondag

□ Haldienst (zaalseizoen) eens per □ week  □ 2 weken  □ maand □ anders ________ 
het liefst op □ dinsdagavond □ donderdagavond □ zaterdag  □ zondag

□ Klussendag(en) overdag het liefst op □ ma  □ di  □ wo  □ do  □ vrij  □ za  □ zo
's avonds het liefst op □ ma  □ di  □ wo  □ do  □ vrij  □ za  □ zo

ik kan goed: _________________________________________________________________
(bijv. timmerwerk, schilderwerk, groenvoorziening, etc.)

 
□ Klussendag(en) overdag het liefst □ door de week  □ in het weekend  □ overdag  □ ‘s avonds

□ Commissie / Bestuur voorkeur voor □ bestuur  □ technische commissie  □ activiteiten commissies
□ kantine commissie  □ pr commissie/ redactie  □anders:

ik kan goed: _________________________________________________________________
(bijv. administratie, techniek, communicatie, financieel, netwerken, etc)

□ Overig ___________________________________________________________________________

* indien anders dan gegevens lid (bijv. ouder/voogd):

Naam :  ______________________________________

Adres :  ______________________________________

Telefoon:  ______________________________________

E-mail :  ______________________________________
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