
 
 

 
INSCHRIJFFORMULIER  

 
        
 
 
 
 
Ondergetekende meldt zich of zijn/haar zoon/dochter aan als lid van de korfbalvereniging Blauw-
Wit. Hij/zij onderwerpt zich hierbij aan de statuten en reglementen van de vereniging en is op de 
hoogte van de inschrijfvoorwaarden. 
 
Naam  :      Geslacht : 
 
Voorletters :      Adres  : 
 
Roepnaam :      Postcode : 
 
Geb. datum :      Woonplaats : 
 
Telefoonnummer :      Mobiel nummer: 
 
E-mail adres : 
 
Eventueel op proef tot : ………………………….. 
(In te vullen door de trainer/trainster) 
Bij geen bericht uwerzijds gaat het lidmaatschap in op ……………………………… 
Na deze datum bent u contributie verschuldigd. 
 
 
Plaats  : 
 
Datum  : 
 
 
 
Handtekening:    Handtekening:     

(Indien minderjarig ouder/voogd)    
          
 
Eventuele opmerkingen/bijzonderheden: 
 
 
 
 
SECRETARIAAT: 
     
Gertjan de Jonge   
Vroonenburg 16  
4421 GA Kapelle 
Tel: 0113-343790 
Mail: secretaris@kvblauw-wit.com 

 



 

REGELEMENTEN VAN HET BESTUUR 
 
     
Aan leden, nieuwe leden, en/of hun ouders. 
 
Het bestuur van korfbalvereniging Blauw-Wit heet nieuwe leden hierbij hartelijk welkom binnen 
onze vereniging. Om U op de hoogte te stellen van enkele belangrijke punten, vragen wij Uw 
aandacht voor het volgende: 
 

1. Een nieuw lid wordt verzocht het inschrijfformulier, dat Uw zoon of dochter heeft 
meegekregen, zo spoedig mogelijk, ingevuld in te leveren bij de trainer/ster of het 
secretariaat. 

 
2. Alle nieuwe leden mogen een maand op proef komen. Daarna wordt, indien wij geen 

bericht van U ontvangen, aangenomen dat U of Uw kind lid is geworden. Het lidmaatschap 
gaat dan in m.i.v. de eerste maand volgende op de proefperiode. 

 
3. De contributie bedraagt in euro’s per maand: 

 
senioren 15,50 
senioren zaal 11,00 
junioren 14,50 
aspiranten 13,50 
pupillen 12,50 
welpen 11,50 
mini’s/korfbalfit 9,00 
leden niet spelend 2,50 

 
De contributie moet betaald worden op:  
Rabobank rekeningnummer NL 29 RABO 0380541882 of  
ING Bank rekeningnummer  NL 55 INGB  0001918272,  
t.n.v. K.V. Blauw-Wit p.a. J. Meeusen, Hammarskjoldstede 4, 4463 KN Goes.  
Het telefoonnummer van de penningmeester voor vragen m.b.t. contributies  
is 0113-250059.  
U kunt de contributie ook automatisch over laten maken van Uw bankrekening op een van 
de bovengenoemde rekeningnummers. Door middel van overzichten van de 
penningmeester, wordt U regelmatig op de hoogte 
gehouden van de door U betaalde contributies. 

 
4. Het lidmaatschap kan alleen opgezegd worden per 31 mei van elk jaar. Dit dient schriftelijk 

te gebeuren voor deze datum bij het secretariaat. Als u na deze datum opzegt, bent U tot 
31 mei van het volgende jaar contributie verschuldigd, omdat Blauw-Wit ook een heel jaar 
contributie moet betalen aan het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (K.N.K.V). 

 
5. Kleding. Dames: Blauw shirt met witte kraag en een witte rok. Heren: Blauw shirt met witte 

kraag en een witte broek. Alle teams spelen met shirtreclame. U of Uw kind krijgt een shirt 
in bruikleen. Als een reclameshirt kwijt raakt, dient U een nieuw shirt te vergoeden. 

 
6. Blauw-Wit kent diverse activiteiten, zoals: oliebollenactie, oud papier actie, loterij, 

feestavonden, mixtoernooi, enz. Medewerking hieraan wordt zeer op prijs gesteld. 
 

7. Reizen: Bij uitwedstrijden van onze jeugdteams proberen wij zoveel mogelijk de ouders bij 
toerbeurt te laten rijden. Wij rekenen hierbij op Uw medewerking. 

 



 
8. Voor eventuele diefstal, schade of ongelukken tijdens, voor of na wedstrijden, trainingen, of 

op weg hier naar toe, of terug, kan Blauw-Wit niet aansprakelijk worden gesteld. Laat geen 
sieraden of geld achter in de kleedkamers. Geef deze eventueel af aan de begeleiders, die 
hiervoor echter niet aansprakelijk gesteld kunnen worden. Nog beter is : Laat sieraden en 
waardevolle spullen thuis! 

 
9. Door het K.N.K.V. opgelegde persoonlijke boetes worden alleen de eerste keer door Blauw-

Wit betaald. Elke volgende boete binnen een jaar tijd, moet door het lid zelf betaald worden. 
 

10. De statuten van de vereniging kunnen worden opgevraagd via het secretariaat. 
 
 
 

Wij hopen dat U of Uw kind bij Blauw-Wit een plezierige en vooral sportieve 
korfbalperiode tegemoet gaat. 

 
 
 
Met sportieve groeten namens het bestuur:      
 
 
Gertjan de Jonge 
Secretaris 
   
  

 
 
 


