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Inschrijfformulier voor nieuwe leden 
 

 
 
 
 

We schrijven je graag in! 
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Mail dit getekende aanmeldingsformulier aan 
ledenadministratie@ijsselvogels.nl of lever dit in op het volgende adres: 
 

Meerkoethof 17 
2841 NJ  Moordrecht 

 
Pas als het formulier ondertekend en wel is ingeleverd ben je definitief lid 
van IJsselvogels. Stuur daarnaast ook direct een digitale pasfoto op aan 
ledenadministratie@ijsselvogels.nl. Dit hoeft geen officiële pasfoto te zijn, 
maar je gezicht moet er wel goed herkenbaar op staan. 
 
We wensen je een fijne en sportieve tijd toe bij IJsselvogels. 
 
 
 
 
Contributiegegevens 
 
De contributie verschilt per leeftijdscategorie en bedraagt per kwartaal: 
 
Senioren (19 jaar en ouder) € 65,00 
Junioren  (15 t/m 18 jaar) € 52,50 
Aspiranten (11 t/m 14 jaar) € 43,50 
Pupillen (7 t/m 10 jaar) € 37,50 
Welpen (jonger dan 7 jaar) € 35,00 
 
Vrolijke vogels (3-6 jaar) €  7,50 
G-leden € 37,50 
Recreanten € 40 (per half jaar) 
Bijzondere leden betalen  € 46 per seizoen 
 
 
 
 
 
Verder geldt een éénmalig inschrijfgeld van € 4,00. 
Indien u de contributie per jaar voldoet, geldt een korting van 5%. 
Gezinnen waarvan 4 of meer personen lid zijn, krijgen 10% korting. 
 
 
Wilt u zowel het inschrijfformulier als het formulier voor de automatische 
incasso invullen en ondertekenen? 
 

Midweek     € 60,00 (per half jaar)
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Ondergetekende: 
 
Achternaam : _________________________________ 

Voornaam : _________________________________ 

Adres : _________________________________ 

Postcode : _________________________________ 

Woonplaats : _________________________________ 

Telefoonnummer : _________________________________ 

Mobiel nummer : _________________________________ 

Geboortedatum : _________________________________ 

E-mailadres : _________________________________ 

 

Bij jeugdleden: 

Mobiel nr. ouders : _________________________________ 

E-mailadres ouders : _________________________________ 

 
 
…geeft zich op als lid van Korfbalvereniging IJsselvogels te Moordrecht. 
 
Hij/zij stemt in met de volgende verplichtingen: 
 

 Inschrijfgeld (€ 4,00) en contributie door middel van automatische 
incasso te voldoen.  

 Bij tussentijdse opzegging de contributie, die verschuldigd is over 
het kwartaal waarin wordt opgezegd, volledig te voldoen. 

 
Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk bij de 
ledenadministratie (gegevens op de vorige pagina). Indien gestopt gaat 
worden aan het einde van het seizoen moet opgezegd worden voor 1 juni 
van het lopende verenigingsjaar. 
 
Getekend te:   ___________________            datum: ____________ 
 
 
Handtekening: ___________________ 
 
 
 
Handtekening ouders : ___________________________________ 
 
 
S.v.p. op de volgende pagina het machtigingsformulier automatische incasso 
invullen. DENKT U AAN HET INSTUREN VAN DE DIGITALE PASFOTO?  
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        Machtigingsformulier automatische incasso 
 
 
 
 

Ondergetekende : 
 
De heer/mevrouw : _________________________________ 

Adres : _________________________________ 

Postcode : _________________________________ 

Woonplaats : _________________________________ 

Ouder/verzorger van : _________________________________ 

 
 
machtigt hierbij Korfbalvereniging IJsselvogels te Moordrecht het 
lidmaatschapsgeld af te schrijven van zijn/haar bankrekening,  
 
Incasso per     0   kwartaal      0  jaar 
     
 
IBAN rekeningnummer : ____________________________ 
 
Datum : ____________________________ 
 
Plaats : ____________________________ 
 
Ondergetekende verklaart zich bekend en akkoord met de 
incassoregeling: 
 
mocht ik het niet eens zijn met een incasso, dan heb ik de bevoegdheid 
om het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving - zonder opgaaf van 
redenen - bij mijn bank terug te vorderen. 
 
 
 
Handtekening   __________________________________ 
 
 
 
 
Inleveren bij:  
Meerkoethof 17 
2841 NJ  Moordrecht 

Denkt u ook aan het mailen van de digitale pasfoto? 


