
Aanmeldingsformulier  Kangoeroeklup  
CKV Reehorst ‘45  
 
Wilt u alle gegevens duidelijk leesbaar invullen en dit formulierInleveren bij de  
ledenadministratie (ledenadmnistratie@ckvreehorst45.nl) of trainer/coach? 

 
Onderstaande persoon wordt aangemeld als lid van CKV Reehorst ’45  
 
Achternaam : ………………………………………………. Geboortedatum : ……………………………………….. 
 
Voorletters : ………………………………………………. Geboorteplaats : ……………………………………….. 
 
Roepnaam : ………………………………………………. Geslacht : M / V * (* omcirkelen wat van toepassing is) 
 
Adres : ………………………………………………. Telefoon : ……………………………………….. 
 
Postcode : ………………………………………………. Mobiel nummer : ……………………………………….. 
 
Woonplaats : ………………………………………………. E-mailadres : ……………………………………….. 
 

 
➢ Ik geef wel / niet* toestemming voor het publiceren van foto’s/filmopnamen  waar mijn kind op staat met eventuele 

vermelding van namen.   

 

➢ Mijn ouder(s)* wil(len) de vereniging ondersteunen dmv: bardienst / coachen / schoonmaken / klusjes / 

anders, nl.......................... 

========================================================================================== 
Met deze aanmelding aanvaardt u alle rechten en plichten zoals vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van 
CKV Reehorst ‘45. De tekst daarvan is aan te vragen bij het secretariaat van de vereniging. 
Het lidmaatschap van de Kangoeroeklup geldt voor kinderen tussen de 3 en 7 jaar. Indien voor 1 januari de leeftijd van 7 jaar wordt 
bereikt, wordt het lidmaatschap automatisch omgezet naar een welpen lidmaatschap. Bij aanmelding wordt eenmalig een bedrag van  
€ 10,00 voldaan (afdracht bondskosten KNKV). Verder is er een maandelijkse contributie verschuldigd. (prijspeil 2018: € 5,50). 
Opzegging kan geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, beginnend op de eerste dag van de maand die 
volgt op de maand waarin de opzegging plaatsvindt. 

========================================================================================== 

 

Ede, ……………………………………………… (datum)   ..………………………………………………………….. 

 
                                   (handtekening ouder/voogd) 
 
========================================================================================== 

MACHTIGING  
 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan CKV Reehorst ’45 om maandelijks van zijn/haar 

hieronder genoemde bankrekening de contributie af te schrijven. Tevens verleent u machtiging om eenmalig bij 

aanmelding een bedrag van € 10,00 af te schrijven. 

 
Rekeningnummer    :  …………………………………………………………………………. 

Naam en voorletters: ………………………………………………………………………….. 

Adres         : …………………………………………………………………………. 

Postcode en plaats  : ………………………………………………………………………….. 

 
Ede, ………………………………………………(datum)              ………………..……………………………………….. 
 
       (handtekening ouder/voogd) 
 
====================================================================================== 
 
In te vullen door de ledenadministratie 
 
Ingangsdatum lidmaatschap: ………………………………………. Lidnummer: …………………………………….. 
 
====================================================================================== 
 
C.K.V. Reehorst ’45               Rekeningnummer: NL02INGB0002622767 
‘t Schuttersveld, Ede          T.n.v. C.K.V. Reehorst ‘45 
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