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Aanmeldformulier senioren 

Leuk dat je bij ons komt sporten! Korbis vindt naast korfbal, plezier maken ook erg belangrijk! Wij zijn een 
positieve vereniging en dat willen we graag blijven! Daar spannen wij ons samen voor in. Door het 
onderstaande formulier in te vullen maakt u de aanmelding compleet.  
 
Uw gegevens: 
Om je aan te kunnen melden heeft Korbis de onderstaande gegevens nodig. Vul daarom graag het formulier 
volledig in.  
 

❖ Voornamen  ………………………………………………………………… man/vrouw 

❖ Roepnaam  ………………………………………………………………… 

❖ Achternaam  ………………………………………………………………… 

❖ Geboortedatum ………………………………………………………………… 

❖ Beroep   ………………………………………………………………… 

❖ Adres   ………………………………………………………………… 

❖ Postcode/plaats ………………………………………………………………… 

❖ Telefoonnummer ………………………………………………………………… 

❖ Mobiel nummer …………………………………………………………………  

❖ E-mailadres  ………………………………………………………………… 

 

DOORLOPENDE MACHTIGING   S€PA 

Naam : WKV Korbis                 Adres:  Sniepweg 13 L 
Postcode : 2742 AR                 Woonplaats: Waddinxveen      
IBAN : NL70 INGB 00004394800 
Incassant ID : NL18ZZZ404648190000 
 
Kenmerk machtiging: Krijgt u later toegezonden 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan WKV Korbis doorlopende 
incassomachtigingen te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens 
contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van WKV Korbis. Het contributiebedrag zal worden afgeschreven in vier termijnen. Als u het niet 
eens bent met deze afschrijving, kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Naam : …………………………………………………………………………………………………… 

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

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

IBAN : NL 

Datum : …………………………………  Handtekening: ………………………………………… 

Plaats  : …………………………………………………………………………………………………… 
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Gegevensverwerking & privacy 

De eerder verstrekte gegevens zijn nodig om te kunnen korfballen en worden opgeslagen in Sportlink. De 
KNKV (korfbalbond) maakt voor de ledenadministratie landelijk gebruik van dit systeem. De foto is voor 
digitale spelerskaart. Een aantal leden binnen WKV Korbis heeft een inkijkfunctie in Sportlink. De 
ledenadministrateur en de wedstrijdsecretaris van WKV Korbis kunnen met een inlogcode en wachtwoord 
gegevens invoeren en muteren. De volledige AVG staat op de website van WKV Korbis. 
Voor jeugdleden tot en met 15 jaar is het niet mogelijk gegevens in Sportlink te wijzigen. Indien gegevens 
van het kind moeten worden gewijzigd, dan moet dit worden gedaan door de ouder/verzorger. Van belang is 
dat in Sportlink het juiste e-mailadres van de ouder/verzorger staat vermeld.  De ouder/ verzorger kan zelf 
de wijzigingen invoeren, maar moet zich dan wel registeren via de speciale app. (KNKV wedstrijdzaken 
Sportlink Services BV). De wijzigingen mag u ook sturen naar de ledenadministratie van WKV Korbis, 
ledenadministratie@korbis.nl   
 
Voor de communicatie met de leden maakt WKV Korbis onder andere gebruik van de Nieuwsbrief. Met het 
ondertekenen van het aanmeldingsformulier stemt u in met de toezending van deze Nieuwsbrief. 
 
Er worden regelmatig foto’s gemaakt. Bijvoorbeeld voor een teamfoto/kampioensfoto of andere activiteiten. 
Daarbij gaat het om publicaties op: website, Facebook, Instagram, Twitter en persberichten van WKV Korbis.  
 
Er mag een foto van mij gepubliceerd worden:                    ja         nee 
 

Verenigingswerk 

Korfbalvereniging Korbis bestaat al sinds 1978. Daar zijn wij trots op! Wij danken daarom alle vrijwilligers 
die dit mogelijk hebben gemaakt. In onze vereniging hebben we verenigingstaken en vrijwilligerstaken. 
Onder verenigingstaken verstaan wij alle taken die horen bij het lidmaatschap, zoals rijden naar 
wedstrijden/ zaalwacht/ kantinediensten. Vrijwillige taken doe je vrijwillig bovenop de verenigingstaken 
die we hebben. Hierbij kunt u denken aan commissiewerk/ trainer/ onderhoud en bestuur. 
 
(  ) Als 18+ lid ben je verantwoordelijk voor het verenigingswerk dat hoort bij het lidmaatschap.  Met het 
ondertekenen van dit inschrijfformulier geef je aan bereid te zijn om de verenigingstaken te zullen vervullen. 
Naast het verenigingswerk verwachten we ong. 15 uur vrijwilligerswerk op jaarbasis (zie 
vrijwilligersdocument C/B/A/sen bij kopje lid worden op www.korbis.nl) 
 

Ondertekening 

 
( ) Onderteken ter bevestiging van het lidmaatschap het aanmeldformulier en het gedeelte doorlopende 
machtiging. 
( ) Lever het inschrijfformulier in. Dit kan bij Thale Lesschen (Sparrengaarde 17 te Waddinxveen). 
( ) Lever een recente goedgelijkende foto in. Dit kan digitaal via ledenadministratie@korbis.nl    
 
 
Datum: ………………………… Plaats: ………………………………….. Handtekening: …………………………………………… 
 
Wij danken u voor het kiezen van onze vereniging. Wij hopen dat we samen veel sportplezier gaan beleven!  
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