
 

     
 

Naam :………………………………………………..……………………………….. 

Geboortedatum:………………………………………………………………………… 

Adres : ……………………………………………………………………………………… 

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

Telefoonnummer:…………………………………………………………………………… 

E-mailadres: ........................................................................................................................... 

 

Geeft zich hierbij op als spelend lid / recreant / kangoeroe / steunend lid. *)  
  

Vragenlijst: 

☞ Hebt u/jij al eerder gekorfbald? Nee / Ja bij………………………………………………. 

☞ Hoe bent u/jij in contact gekomen met KV Mariarade? Via………………………… 

☞ Hebt u/jij beperkingen t.a.v. het spelen van competitiewedstrijden? Nee / Ja, namelijk. 

…………………………………………………………………………………………… 

☞ Gelijktijdig met dit aanmeldingsformulier dient u/jij een digitale pasfoto in te sturen 

(alleen voor spelende leden).  
☞ Gelijktijdig met dit aanmeldingsformulier wordt een incassomachtiging bijgevoegd. 

☞ Gelijktijdig met dit aanmeldingsformulier wordt u/jij gevraagd de bijgevoegde ledenkaart 

ingevuld mee te sturen. 

☞  Aanmeldingsformulier en bijlagen per email naar bestuur@mariarade.nl  

☞  Stemt u ermee in dat de vereniging: 

 Foto’s, filmpjes ed. waar u of uw kind op staat publiceert op onze website, 

Facebookpagina, in een krantenartikel ed.         ja/nee *) 

  Uw naam of de naam van uw kind publiceert op onze website, Facebookpagina, in 

een krantenartikel ed.                                 ja/nee*) 

  Uw persoonsgegevens gebruikt voor niet-commerciële marketing of PR-acties (bijv. 

ledenwerving,sponsering ed.)                                                                    ja/nee*)             

                                                                           

Eventuele opmerkingen: 
 

 

 

 

Datum:      Handtekening**): 
 
 

 

*)  = doorhalen wat niet van toepassing is 
**) = voor kinderen jonger dan 16 jaar ondertekenen door één van de ouders/verzorgers 

      Aanmeldingsformulier 

Korfbalvereniging MARIARADE 

 

 

mailto:bestuur@mariarade.nl


De contributie voor het lopend seizoen bedraagt per maand: 

Op 1 juli 18 jaar en ouder    € 16.50 

Op 1 juli 15 jaar en ouder   € 14.00 

Op 1 juli 11 jaar en ouder   € 12.00 

Op 1 juli 8 jaar en ouder   € 11.00 

Op 1 juli jonger dan 8 jaar   €   9.00 

Kangoeroe  (6 jaar en jonger)  €   7.00 

Recreanten, overige senioren   € 12.00 

Steunend lid     €   7.50 

G-Korfbal     €   8.00 

 
 De contributie betalen per incassomachtiging of automatische overschrijving 

 De contributie geldt per maand en dient vooruit betaald te worden. Als u de contributie één jaar ineens 

betaald, hoeft u maar voor elf maanden te betalen. Elk 4e lid uit een gezin is gratis. 

 Tenue: alle spelende leden van KV Mariarade spelen in een wit shirt met blauwe kenmerken erop. 

Daarbij wordt een blauw broek/rokje gedragen. Shirtjes worden door de vereniging beschikbaar gesteld. 

 Rokjes en broeken zijn te bestellen via diverse websites. Informatie via de wedstrijdsecretaris. 

 Het huishoudelijk reglement, de statuten en het privacyreglement kunt u vinden op de website van 

Mariarade www.mariarade.nl onder Ledeninformatie en onder Privacy. 

 

http://www.mariarade.nl/

