
De supportersvereniging is born again! 
 
Ben jij ook gek van het korfbalspelletje…. 

….en hou jij van een beetje spektakel 
Juich je als het goed maar ook minder goed gaat… 

….wil je samen met ons de club naar een hoger niveau schreeuwen? 

 

Meld je dan dit seizoen aan bij de 
supportersvereniging van de leukste korfbalclub uit 

de regio en  
ontvang een GRATIS Antilopen mondkapje,  

èn (zolang de voorraad strekt) een 
 flacon Antilopen SV douchegel  

 
Wat kan je nog meer verwachten..? 

 
Je krijgt korting op toegang van speciale supportersavonden – bijwonen van persconferenties 
na de wedstrijd met coach en spelers –  korfbal clinics door je favoriete speler(s) – toegang tot 

ons eigen Rood-Zwarte supporters vak op de thuistribune (mits je je laat horen!!) –  gratis 
cursus juichen tot je er bij neervalt - we laten ons zien met licht, sjaals en vlaggen – we laten 

ons horen met toeters, bellen en trommels – en we zingen ons clublied en scherpe oneliners – 
we dragen sportiviteit uit - zijn gastheer en gastvrouw voor bezoekers – en sluiten het seizoen 

af met de Antilopen Awards. 

 
Voor aansluiting bij deze gezellige KC Antilopen afdeling vragen wij een kleine 
éénmalige bijdrage per seizoen: 
 
D, E, F en Kangoeroe leden  € 2,50 
B en C leden   € 5,00 
A, G, Senioren en recreanten  € 7,50 
Niet spelende leden, enthou- 
siaste ouders en diegenen die  
ons een warm hart toedragen   € 7,50  
 

 

Aanmeldingsformulier KC Antilopen Supportersvereniging 
 
 
Naam:  ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adres:  ………………………………………………………………………………………………………………... 
 
PC/Woonplaats: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Ik ben spelend lid en speel in de:  S    A    B    C    D    E    F        
Of ik ben niet-spelend lid, enthousiaste ouder, warm hart supporter 
Bijdrage derhalve: € 2,50  /  € 5,= /  € 7,50 
 
Meldt zich aan als lid van de supportersvereniging van KC Antilopen/Lancyr Deelen en 
verklaart zich akkoord met de contributie, en verleent tevens daarbij tot wederopzegging 
machtiging aan KC Antilopen/Lancyr Deelen om per jaar de overeen gekomen bijdrage af te 
schrijven. 
 
Machtiging doorlopend – SEPA 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 
 
Naam incassant: Korfbalclub Antilopen 
Postadres: Roggeland 14 3833 VN  Leusden 
IBAN: NL96INGB0005612555 
Incassant id: NL28ZZZ405064120000 
  
IBAN-nummer bankrekening: NL………………………………………………………………………. 
 
Tenaamstelling:………………………………………………………………………………………………... 
 
Let op: Wordt de contributie door je ouders betaald?  
              Laat je ouders dan onderstaande machtiging tekenen! 
 
 
Ondertekening Machtiging doorlopend – SEPA 
 
Plaats: 
 
Datum:   
 
Handtekening rekeninghouder: 


