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Bij opzegging van het lidmaatschap is de contributie verschuldigd tot het eind van het lopende verenigingsjaar (1 juli t/m 30 
juni). 
Opzegging van het lidmaatschap per het eerstvolgende verenigingsjaar kan tot uiterlijk 1 mei van het lopende 
verenigingsjaar. 

 

Sporting Badhoevedorp Afd. Korfbal 
INSCHRIJFFORMULIER 

 

PERSOONLIJKE GEGEVENS 

Achternaam: .....................................................................  

Roepnaam: .......................................................................      Voorletters: ..................................................................  

Geboorteplaats: ...............................................................      Geslacht: Ο man  /  Ο vrouw  /  Ο anders 

Straat: ...............................................................................      Huisnummer: ...............................................................  

Postcode:..........................................................................      Woonplaats: ................................................................  

Mobiel nummer: ..............................................................      Telefoonnummer: ........................................................  

E-mail1: .............................................................................  
1Je emailadres wordt gebruikt voor het ontvangen van de Praatpaal en verenigingsinformatie. 

 

Bij personen jonger dan 18 jaar onderstaande graag invullen: 

Naam ouder/verzorger(s) 1: ............................................      Naam ouder/verzorger(s) 2: ........................................  

Tel. ouder/verzorger(s): ...................................................      Tel. ouder/verzorger(s): ...............................................  

 

LIDSOORT 

Ik wil me graag aanmelden als: 

Ο Kangoeroe lid 

Ο Spelend lid 

Ο Recreant lid 

Ο Niet-spelend lid 

Ο Donateur 

 

CONTRIBUTIE 

De contributie wordt per automatische incasso geïnd en jaarlijks tijdens de ledenvergadering vastgesteld. De 

inning van de contributie wordt opgedeeld in 4 kwartalen, met uitzondering van de kangoeroes, wat per jaar 

gerekend wordt. De vereniging zorgt voor wedstrijdshirts voor alle spelende leden (excl. kangoeroes). De 

wedstrijdshirts zijn en blijven eigendom van de vereniging. Hiervoor wordt er jaarlijks € 5,00 geïncasseerd 

tijdens de inning van het tweede kwartaal. De contributie voor het seizoen 2022 – 2023 bedraagt: 

     Per jaar   per kwartaal 

Kangoeroe (0 t/m 5 jr)  €    50,00  €  - 

Pupillen (6 t/m 10 jr)  €  156,00  €  39,00 

Aspiranten (11 t/m 14 jr)  €  162,00  €  40,50 

Junioren (15 t/m 17 jr)  €  204,00  €  45,50 

Senioren (18+ jr)   €  228,00  €  57,00 

Recreant   €  150,00  €  37,50 

Niet-spelend lid   €    90,00  €  22,50 

 

Hierbij machtig ik, ................................................ , de penningmeester van Sporting Badhoevedorp om de 

contributie van mijn rekening af te schrijven. 

IBAN ..................................................................... , ten name van .............................................................................  

 

 



Snelliuslaan 37 
1171 CZ Badhoevedorp 
NL66 INGB 0000 1516 07 

@  korfbal@sportingbadhoevedorp.nl 

W  www.sportingbadhoevedorp.nl 

 

Penningmeester 
Dhr. J.M. Pouw 
Lorentzplein 6 
1171 BA Badhoevedorp 
M: 06-3745 4206 

Ledenadministratie 
Mw. E. van Munster 
Sloterweg 250 
1171 CX Badhoevedorp 

 

 

 

 

PRIVACY 

Ouder(s)/lid heeft kennisgenomen van de regelgeving omtrent de Algemene Verordening 

Gegevensbescherming van de Sporting Badhoevedorp Afd. Korfbal. Deze AVG staat op de website van Sporting 

Badhoevedorp. Naast wettelijke verplichtingen omtrent bescherming van persoonsgegevens vragen wij uw 

toestemming voor: 

Ο Het delen van foto’s van sportactiviteiten op onze open social media accounts en andere promotie  

doeleinde. (denk aan bv. Wedstrijd-kampioensfoto’s) 

 

ACTIVITEITEN 

Naast korfballen zijn er nog meer manieren om gezellig actief te zijn bij Sporting Badhoevedorp: 

✓  Petanqué 

✓  Korfbalkamp 

✓  Familiedag 

✓  Halloweenfeest 

✓  Sinterklaasfeest 

✓  Feestavonden voor jong en oud 

 

VRIJWILLIGERS 

Onze vereniging wordt volledig gedragen door vrijwilligers. Actieve betrokkenheid van ouders en leden is 

noodzakelijk om de vereniging draaiende te houden. Zonder vrijwilligers kan onze sportvereniging niet bestaan. 

Mocht je het leuk vinden om vrijwilligerswerk te doen, waar zou je voorkeur naar uit gaan? 

Ο Bardiensten 

Ο Hulp bij jeugdactiviteiten (organiseren van evenementen of training geven) 

Ο Hulp bij evenementen (bv. appelflappen bakken)  

Ο Organisatorische activiteiten (bijdragen aan één van de commissies) 

Ο Anders, namelijk: ..........................................................  

 

Vrijwilligers verrichten vele verschillende taken binnen de vereniging. Helaas is de kennis niet altijd voldoende 

en is er altijd ondersteuning wenselijk. In het verleden werd er vaak gezegd: “had mij dat maar gevraagd, ik 

werk bij/als …”. Om eventueel een beroep te kunnen doen op jouw kennis, zou het fijn zijn als wij jouw 

beroep/hobby’s mogen weten. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de gegevens en invullen is niet 

verplicht.  

Beroep: .............................................................................  

Hobby’s: ...........................................................................  

 

ONDERTEKENING 

Datum overeenkomst: .........................................      Handtekening:.........................................................................  

 

Bedankt voor het invullen van je gegevens! 

Stuur dit inschrijfformulier ondertekend naar de penningmeester en/of ledenadministratie. Tevens is het 

mogelijk om het ingevulde formulier in te scannen en te mailen of te overhandigen aan de trainer of coach. 


