
WELKOM BIJ IJSSELVOGELS!
Wilt u zowel het inschrijfformulier, vrijwilligersbeleid als het formulier voor de automatische incasso invullen en 
ondertekenen?

Mail de formulieren aan ledenadministratie@ijsselvogels.nl of lever dit in op het volgende adres:
Lallemanstraat 10
2841 CD 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 offici-
ele pasfoto te zijn, maar je gezicht moet er wel goed herkenbaar op staan.

De contributie verschilt per leeftijdscategorie en bedraagt per kwartaall:
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
Midweek    € 60,00 (per half jaar)

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.

We wensen je een fijne en sportieve tijd toe bij IJsselvogels.

KORFBALVEREN IG ING

IJSSELVOGELS



Inschrijfformulier Korfbalvereniging IJsselvogels
PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ondergetekende:

Achternaam  :

Voornaam  :

Adres   :

Postcode  :

Woonplaats  :

Telefoonnummer :

Mobiel nummer :

Geboortedatum  :

E-mailadres  :

Bij jeugdleden

Naam ouder 1  :

Naam ouder 2  :

Mobiel nr ouders 1 + 2 :

E-mailadres ouder 1 :

E-mailadres ouder 2 :

Geeft zich op als lid van Korfbalvereniging IJsselvogels te Moordrecht.

VOOR SENIOREN: GRAAG DOORHALEN WAT NIET VAN TOEPASSING IS:    Senior | Recreant | Midweek

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.
- Het eens te zijn met het vrijwilligersbeleid van IJsselvogels

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 :

Graag op de volgende pagina het machtigingsformulier automatische incasso invullen en het vrijwilligersbeleid 
doorlezen en de opties invullen.



Machtigingsformulier automatische incasso
Ondergetekende :

De heer/mevrouw : 

Adres   :

Postcode  :

Woonplaats   :

Ouder/verzorger van :

Korfbalvereniging IJsselvogels te Moordrecht het lidmaatschapsgeld af te schrijven van zijn/haar bankrekening,

Incasso per  ¨ kwartaal  ¨ 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 8 weken na 

afschrijving - zonder opgaaf van redenen - bij mijn bank terug te vorderen.

Handtekening  :

IncassantID NL70ZZZ404654910000

Inleveren bijvoorkeur digitaal bij ledenadministratie@ijsselvogels.nl en anders bij

 Meester Lallemanstraat 10 | 2841 CD | Moordrecht

DENKT U OOK AAN HET MAILEN VAN EEN DIGITALE PASFOTO?



IJSSELVOGELS
TOESTEMMINGSVERKLARING
 
GRAAG ONDERSTAAND FORMULIER GEHEEL INVULLEN EN PER LID EEN NIEUW FORMULIER

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten 
en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes 
van u of uw kind op de website van IJsselvogels of social media plaatsen. Daarnaast willen wij foto’s gebruiken in 
promotiemateriaal voor de verening. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te 
gebruiken. 

Met dit formulier geef ik ...............................................................(verder: ondergetekende) K.V. IJsselvogels (verder: de veren-
ging) toestemming om gegevens over mij te verwerken. 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangegeven gegevensverwerkingen:

-  Mijn contactgegevens gebruiken voor het informeren over competitiezaken, verenigingszaken, publiceren  
 van foto’s en/of filmpjes van mij en op verzoek mijn naam en telefoonnummer beschikbaar te stellen aan  
 andere betrokkenen van de vereniging.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen en gegevens.
Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.

Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken. 

Naam lid:
 
Geboortedatum:

Datum:

Handtekening:

LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens 
door een ouder of voogd ondertekend te worden.

Naam ouder/voogd: 

Handtekening ouder/voogd: 



VRIJWILLIGERSBELEID IJSSELVOGELS
Lid worden van IJsselvogels gebeurt natuurlijk vrijwillig. Maar net als elke andere vereniging draait ook IJsselvogels 
op de inbreng van vrijwilligers. Wij vinden dat elk lid van de vereniging iets voor de vereniging behoort te doen.
Dit geldt voor leden vanaf 16 jaar en voor de ouders van jeugdleden (leden jonger dan 16 jaar).
Met name de jeugdploegen worden naar de uitwedstrijden vervoerd. Van de ouders van de jeugdleden verwachten 
wij dat zij, bij toerbeurt, een aandeel leveren in het vervoer van het team van hun kind. Daarnaast willen wij de ou-
ders van de jeugdleden graag betrekken bij het functioneren van de vereniging. 

Van leden van 16 jaar en ouder verwachten wij eenzelfde actieve houding. Als onderdeel van hun lidmaatschap 
zullen zij worden ingedeeld voor het fluiten van (jeugd)wedstrijden of trainer/coach van een team en dienst als 
zaalwacht tijdens de zaalcompetitie.

Binnen onze vereniging moet meer gebeuren dan alleen deze basisactiviteiten. Wij vinden het daarbij wel belangrijk 
dat iedereen iets doet wat hij of zij leuk vindt. Vandaar dat wij graag zouden willen weten waar wij u voor zouden 
mogen benaderen.
Hieronder staan al een aantal mogelijkheden genoemd, maar iets anders kan natuurlijk ook. Uiteraard geldt dat 
meerdere antwoorden mogelijk zijn!!

Naam of namen lid of ouder(s):

¨ Training geven en/of coachen
¨ Ondersteuning als teamverzorg(st)er
¨ Bestuur- of commissiewerk
¨ Administratieve functie, zoals wedstrijd-secretariaat, roosters maken, redactiewerk
¨ Fluiten van wedstrijden
¨ Opleiding tot (bonds)scheidsrechter volgen
¨ Bardiensten
¨ Helpen bij schoonmaak van het clubgebouw
¨ Helpen bij eenmalige activiteiten als toernooien en evenementen
¨ Ondersteuning bij onderhoud website
¨ Ondersteuning bij ledenwerving/behoud
¨ Ondersteuning bij vrijwilligerswerving/behoud
¨ Ondersteuning bij werving van fondsen, sponsoren of adverteerders
¨ Ondersteuning bij organiseren van activiteiten voor junioren en senioren
¨ Ondersteuning bij organiseren van activiteiten voor de jeugdploegen
¨ Ondersteuning bij onderhoud accommodatie

¨ Anders:


