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 Inschrijfformulier 
 

Toelichting: 

Door het invullen van dit formulier kunt u zichzelf of uw kind aanmelden als lid 

van KC Antilopen. Tevens kunt u het formulier gebruiken om een wijziging 

doorgeven met betrekking tot uw lidmaatschap. Bij een wijziging uitsluitend 

deel 1 (persoonsgegevens) en de wijziging invullen. 

U kunt het formulier printen en invullen of in pdf-reader (adobe) eerst invullen 

en daarna printen. Vervolgens dient u het formulier te ondertekenen. Het 

ondertekende formulier kunt u opsturen naar het postadres of inleveren bij de 

secretaris (postvakje in de kantine). 

 

Betreft (aankruisen) 

 Nieuwe aanmelding  Wijziging 

 

1. Persoonsgegevens 

Voorletters Tussenvoegsel Achternaam 

   

Roepnaam Geslacht (M/V) 

  

Geboortedatum Geboorteplaats Datum aanmelding/wijziging 
 

   
 

2. Adresgegevens 

Straat Huisnummer Toevoeging 

   

Postcode Plaats 

  

Telefoonnummer Mobiel nummer E-mail adres 

   
 

3. Activiteit 

Soort lidmaatschap (aankruisen) 

 Spelend lid  Kangoeroe  Recreant  Niet spelend   Ouderlid 

Bij een nieuwe aanmelding als spelend lid s.v.p. 2 recente pasfoto’s bijvoegen. 
 

4. Verenigingskader 

Binnen KC Antilopen worden vele activiteiten georganiseerd. Voor de organisatie van deze activiteiten zijn 

wij regelmatig op zoek naar vrijwilligers. Bent u als ouder / lid* bereid mee te werken bij de organisatie van 

verenigingsactiviteiten? Ja / Nee* 

 

5. Contributie 

De actuele contributiebedragen staan vermeld op de website van KC Antilopen (www.Antilopen.nl) onder 

lidmaatschap. De peildatum voor de bepaling van de leeftijd is 1 oktober van het betreffende verenigingsjaar. 

 

De contributietarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden met ingang van het nieuwe seizoen (1 juli). Een 

eventuele indexering van de contributies zal voor aanvang van het nieuwe seizoen middels het 

verenigingsorgaan bekend worden gemaakt. 

 

De contributiebetaling zal maandelijks (ouderlid jaarlijks) automatische worden geïncasseerd. Hiervoor dient 

u een machtiging af te geven (zie volgende pagina / achterzijde).  

  

Korfbalclub Antilopen 

Burgemeester Buiningpark 

Leusden 

Postadres 

Roggeland 14 

3833 VN Leusden 

Secretariaat 

C. Robbertsen – Goedknegt 

033 – 4947145 

Internet 

www.antilopen.nl 

secretaris@antilopen.nl 

Bank 

ING Bank 

NL96INGB0005612555 

Kamer van Koophandel  

40506412 
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Machtiging doorlopend – SEPA 

Door ondertekening van deze machtiging geeft u toestemming aan KC Antilopen doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributies en 

overige bedragen, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig 

de opdracht van Antilopen. 

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  : Korfbalcub Antilopen  IBAN  : NL96INGB0005612555 

Postadres  : Roggeland 14   Incassant id : NL28ZZZ405064120000 

     3833 VN Leusden 
 

IBAN nummer bankrekening BIC code bank 

  

Tenaamstelling Plaats 

  
 

Ondertekening Machtiging doorlopend – SEPA 

Plaats Datum Handtekening rekeninghouder 

  

 
  

 

 

6. Ouders van Jeugdleden 

Van ouders van jeugdleden wordt gevraagd om af en toe te rijden bij uitwedstrijden van uw zoon of 

dochter. Indien u niet in het bezit bent van een auto of om een andere reden hier niet toe in staat te zijn 

verzoeken wij u om hierover contact op te nemen met de vervoerscoördinator. 

 

Indien u als ouder/voogd van een jeugdlid stemrecht wilt hebben kunt u ouderlid worden. Als u hiervan 

gebruik wilt maken verzoeken wij u een apart inschrijfformulier in te vullen (u kunt dit vinden op 

www.Antilopen.nl) en aan dit formulier te hechten. 

 

7. Afsluiting en ondertekening 

Door ondertekening van dit formulier verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de bepalingen zoals 

vermeld in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Deze zijn op aanvraag verkrijgbaar 

bij het secretariaat.  

 

De belangrijkste bepalingen met betrekking tot het lidmaatschap zijn: 

 Men is lid voor het gehele verenigingsjaar (1 juli t/m 30 juni). Afmelden of wijzigen van spelend lid naar 

een ander lidmaatschap kan alleen met ingang van het nieuwe verenigingsjaar. 

 Het lidmaatschap kan alleen schriftelijk worden gewijzigd / opgezegd. Dit dient uiterlijk één maand voor 

het verstrijken van het verenigingsjaar te gebeuren bij het secretariaat. 

 Het bestuur kan op deze regel dispensatie verlenen na een schriftelijk verzoek dat tenminste een maand 

voor de gewenste opzegdatum bij het secretariaat binnen moet zijn. 

 

Ondertekening aanmelding / wijziging 

Plaats Handtekening  lid Handtekening ouder  (voor leden  onder 18 jr.) 

 

  Datum 
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