
Aanmeldingsformulier CKV Reehorst ‘45 
 

 

Wilt u alle gegevens duidelijk leesbaar invullen en dit formulier inleveren bij de 
ledenadministratie (ledenadministratie@ckvreehorst45.nl) of trainer/coach? 
 
 
Onderstaande persoon meldt zich aan als lid van CKV Reehorst ’45  
 
Achternaam : ………………………………………………. Geboortedatum : ……………………………………….. 
 
Voorletters : ………………………………………………. Geslacht : M / V * (* omcirkelen wat van toepassing is) 
 
Roepnaam : ………………………………………………. Telefoon : ……………………………………….. 
 
Adres : ………………………………………………. Mobiel nummer : ……………………………………….. 
 
Postcode : …………………………               Woonplaats : ..………………….............................. 
 
E-mailadres : ………………………………………………............................................................................................ 
 
 Ik geef wel / niet* toestemming voor het publiceren van foto’s/filmopnamen  waar ik / mijn kind

#
 op sta(at) met 

eventuele vermelding van namen.     #
 tot 16 jaar is toestemming van een ouder vereist 

 

 Wilt u gaan deelnemen aan competitiewedstrijden?   Ja/nee* (zo ja, 1 pasfoto inleveren) 

Zo ja (en ouder dan 18 jaar), midweek of zaterdagcompetitie?  midweek/zaterdag 

 Bent u eerder lid geweest van een korfbalvereniging?   Ja/nee* 

Zo ja, welke vereniging?   ………………………………………. 

Wanneer is dit lidmaatschap beëindigd?   ………………………………………. 

Bent u in het bezit van een verklaring van geen bezwaar?   Ja/nee* 

 Ik/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 belangrijkste bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement treft u hierbij aan. De volledige tekst 
hiervan is aan te vragen bij het secretariaat van de vereniging. 

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

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

 
                                    

……………………………………………………. …………………………………………………………… 
Handtekening nieuw lid (handtekening ouder/voogd bij minderjarigen) 

============================================================================================ 
 
MACHTIGING  

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

genoemde rekening de contributie af te schrijven. 

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

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

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

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

 
O Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling maandelijks de te betalen contributie af te laten schrijven.** 
O Ondergetekende verklaart zich akkoord met de regeling ineens jaarlijks de te betalen contributie af te laten schrijven 

    bij aanvang van het verenigingsjaar.**     ** aankruisen wat van toepassing is 
 
 
Ede, ………………………………………………(datum)             Handtekening …………………………………….. 
 

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