CHR. KORFBALVERENIGING

“ORANJE WIT”DORDRECHT

Koninklijk goedgekeurd 11 mei 1966 - opgericht 9 juli 1926
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 40321891
Girorekening NL39INGB0000433878 t.n.v. penn. c.k.v. Oranje Wit

AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP
Naam en voornamen (voluit)
Roepnaam
Adres, postcode, woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
Mobiele tel.nr
E-mail adres (ouders)
Beroep ouder(s) bij jeugdleden

Geslacht: M / V

Nieuwsbrief per e-mail? J / N

Vrijwilligerswerk: eventueel
interesse voor (zie vacaturebank
website):
Was u eerder lid van een korfbal-, een bowls- of
een biljartvereniging? Zo ja, welke?
Datum beëindiging lidmaatschap

Bovengenoemde wenst te worden ingeschreven als:
Korfballid1:
Niet-spelend (100)
Senior 19+ (200)
Senior 19+ alleen veld of zaal (201)
Algemeen reserve (202)
Midweek (203)
Senior student (204)
A jeugd (16 t/m 18 jaar; 210)
B- + C-jeugd (12 t/m 15 jaar; 220)
D-/E-/F-jeugd (6 t/m 11 jaar; 230)
Kangoeroe (5 jaar en jonger; 240)
Recreant (300)













Biljartlid:
Spelend lid (500)



Donateur (900)




Overig:
Ouderlid (901)

Ondergetekende stemt in met het christelijke karakter van de vereniging en is bereid daarmee ten volle rekening
te houden. De contributie zal bij vooruitbetaling geschieden, en kan alleen via machtigingsstrook (onderaan
formulier invullen). Lidmaatschap is tenminste voor een jaar en opzeggen moet schriftelijk en uiterlijk voor 1
juni van het kalenderjaar. Daarnaast geeft u met het ondertekenen c.k.v. Oranje Wit toestemming uw gegevens te
beheren.
Voor personen jonger dan 16
jaar dient één
van de ouders/voogden
mede te ondertekenen.

Dordrecht,

....................................................20 ....

Handtekening(en)

Voor de machting zie volgende bladzijde.

1

Wedstrijdspelende korfballeden moeten 1 recente pasfoto digitaal opsturen naar
ledenadministratie@ckvoranjewit.nl .

Doorlopende Machtiging SEPA

Naam:
Plaats:
Land:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:

C.k.v. Oranje Wit
Dordrecht
Nederland
NL90ZZZ403218910000
Afschrijving ieder kwartaal, in de eerste maand
van het desbetreffende kwartaal

Hierbij machtig ik Ckv Oranje Wit tot wederopzegging om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar mijn bank,
om de verschuldigde contributie en eventuele overige verschuldigde bedragen te kunnen incasseren van mijn rekening,
overeenkomstig de opdracht van Ckv Oranje Wit.
Als u het niet eens bent met een afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neemt u daarvoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam:
Adres:
Postcode:
Land:
IBAN:
BIC:

Plaats:

Plaats:
Datum:
Handtekening:

U ontvangt binnen enkele weken van de ledenadministratie een bevestiging van uw lidmaatschap en een
bevestiging van uw SEPA-machtiging.

versie
17-1

