
Veel plezier en welkom bij Groen Geel! 
Aanmeldingsformulier 

Persoonsgegevens: 

Achternaam  :__________________________________________________________ 

Roepnaam  :____________________________  

Voorletters  :_________________ 

Geboortedatum :____________________________  

Geslacht  :_________________ 

Contactgegevens: 

Straat  :________________________________________ Huisnummer :__________ 

Postcode :__________________________  

Woonplaats :________________________ 

Telefoon :__________________________  

Mobiel  :________________________ 

E-mailadres :_____________________________________________________________ 

Sportgegevens: 

Spelend lid     
Niet spelend lid 
Recreant 
Donateur 

Heeft wel/niet eerder gekorfbald* 

Zo ja: bij 
vereniging :______________________________________________________________ 

Bondsnummer  :________________________________________________________ 

Hoe ben je bij Groen Geel terecht gekomen? 

Familie/vrienden/schoolkorfbal/anders*, 
namelijk:_________________________________________ 

* doorhalen wat niet van toepassing is 



Bankgegevens: 

IBAN  :________________________________________________________________ 

Tenaamstelling :__________________________________________________________ 

Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor de periode van 1 jaar. 

U blijft in ieder geval lid, ook bij tussentijdse opzegging, tot het einde van het lopende 
seizoen, met als vaste einddatum 1 juni. Opzegging dient vóór deze datum schriftelijk te 
worden geregeld bij de ledenadministratie.  

Contributie wordt per halfjaar middels automatische incasso afgeschreven. 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt, verwerkt en bewaard zoals beschreven in de 
privacy verklaring, welke te raadplegen is op www.kvgroen-geel.nl en worden, in geval van 
spelende leden, samen met uw pasfoto bewaard in Sportlink. Op de wedstrijdzaken app 
van de KNKV kunt u zelf instellen of u uw persoonsgegevens zichtbaar wilt maken voor 
derden op de website van kv Groen Geel en in de wedstrijdzaken app van de KNKV. 
Standaard staan deze persoonsgegevens afgeschermd. 

Een nieuw lid, of de ouder/verzorger, verplicht zich tot het uitvoeren van een aantal taken 
gedurende het seizoen: 

• een aantal keren per seizoen per fiets/auto vervoeren/begeleiden van de ploeg van 
zijn/haar kind naar uitwedstrijden; 

• minimaal 4 x per seizoen vervullen van een kantinedienst van maximaal vier uur per 
keer;  

• minimaal 2 x per seizoen een jeugdwedstrijd fluiten, dit geldt voor spelers van de B-
aspiranten, de A-junioren en de seniorenteams *.   
*Met betrekking tot het bovenstaande:   
Ieder team dat aan de competitie meedoet, moet vier veld- en vier zaalwedstrijden 
fluiten.   
Hoe een team dit regelt maakt niet uit. Je kunt onderling afspreken dat 
bijvoorbeeld 1 persoon fluit en de rest van het  team de kantinediensten/
zaaldiensten invult. De contactpersoon van ieder team, zal binnen het team 
bespreken wie een wedstrijd gaat fluiten. Het idee is wel, dat de leden die nog geen 
trainer/coach- of andere taak hebben, deze taak op zich gaan nemen. 

  
Ik ga akkoord met de bovenstaande voorwaarden 
Ik ga akkoord met het maken en plaatsen van korfbal- en korfbalevenement-
gerelateerde foto’s en filmpjes op de website, de nieuwsbrief en de Facebook- en 
Twitterpagina van kv Groen Geel. 
Ik wil graag de digitale nieuwsbrief ontvangen 

Naam:     Handtekening: 

_________________________  ___________________________ 

http://www.kvgroen-geel.nl


Voor minderjarige leden dient een ouder/verzorger (mede) te ondertekenen 

Graag een pasfoto mailen naar: ledenadministratie@kvgroen-geel.nl 

Dit is t.b.v. het digitale wedstrijdformulier, zonder foto is het spelen van een wedstrijd 
niet mogelijk. 

Dit formulier, ingevuld en ondertekend, kunt u opsturen naar/ ingooien bij (dus NIET 
digitaal): 

Korfbalvereniging Groen Geel 

De Drie Morgen 2 

1531 SJ  Wormer

mailto:ledenadministratie@kvgroen-geel.nl

