Inleveradres
Secretatriaat KV OWK,
Dorpsstraat 13
9832PB Den Horn

Opgericht 6 juni 1947

INSCHRIJFFORMULIER
Achternaam :

NIEUWE LEDEN

Voornaam:

Adres:

Postcode en Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

Mobiele telefoon 1:

(eigen)

M/V

Mobiele telefoon 2:

(ouders/verzorgers)

E-mail adres:
(eigen en bij jeugd < 19 jaar ook die van ouders/verzorgers)

Geeft zich hierbij op als
О Spelend seniorenlid
О Spelend jeugdlid

(aanvinken/onderstrepen wat van toepassing is)

О
О
О
О

:

Trainings-seniorenlid (steunend seniorenlid)
Trainings-jeugdlid (steunend jeugdlid)
Club van 25
Donateur

van de korfbalvereniging OWK, met ingang van
О Ik ga akkoord dat korfbalvereniging OWK mijn gegevens verwerkt conform haar privacy beleid. Het privacy
beleid van OWK is te vinden op onze website: www.kvowk.nl.
Mijn lidmaatschap houdt in dat ik mijn lidmaatschapsgeld tijdig betaal en tijdens de wedstrijden uitkom in het
voorgeschreven clubtenue.
Het lidmaatschapsgeld (zoals vermeld op www.kvowk.nl) is in het geval van spelende leden, leeftijdsgebonden (als je
bijvoorbeeld de leeftijd van een D-pupil hebt maar in de C-ers speelt, betaal je als D-er).

Een verenigingsjaar bij OWK loopt van 1 juli t/m 30 juni (art. 18.1 van de statuten). Opzegging van het lidmaatschap kan
slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van minimaal
twee maanden. Dit in verband met het samenstellen van teams en de opzegging van leden bij de bond.
Beëindiging van het lidmaatschap dient zodoende per mail (bestuur@kvowk.nl) te worden gedaan voor 1 mei. Wordt na 1
mei het lidmaatschap opgezegd, dan is het vertrekkende lid de jaarcontributie van het nieuwe seizoen verschuldigd aan
OWK.
NB: het OWK bestuur behoudt zich het recht voor het anders beslissen in bijzondere gevallen omtrent het betalen van
contributie. Het bestuur zal een individuele afweging maken waar door derden geen rechten aan kunnen worden ontleend.

Ondertekening:
Datum:

Plaats:

Handtekening:

Dit formulier kan, voorzien van een handtekening, verstuurd worden naar het Wedstrijdsecretariaat (zie
voor adres bovenaan dit formulier) of gemaild worden naar ws@kvowk.nl

In te vullen door OWK:
Datum ontvangen
Persoonlijke clubmailadres van nieuwe lid:
Notities, lidmaatschapstype:
Bijzonderheden:

Traint mee sinds:

Bij Team:
@kvowk.nl

