
WELKOM BIJ KombiFit, welkom bij IJSSELVOGELS!

Wilt u zowel het inschrijfformulier, het toestemmingsformulier, 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.

Contributie per kwartaal
KombiFit     € 45,00
KombiFit voor Midweek/recreant € 20,00

Verder geldt een éénmalige betaling van inschrijfgeld van € 4,00.

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

KORFBALVEREN IG ING

IJSSELVOGELS



Inschrijfformulier KombiFit
PERSOONLIJKE GEGEVENS

Ondergetekende:

Achternaam  :

Voornaam  :

Adres   :

Postcode  :

Woonplaats  :

Telefoonnummer :

Mobiel nummer :

Geboortedatum  :

E-mailadres  :

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  :

Graag op de volgende pagina’s het machtigingsformulier automatische incasso en het toestemmingsformulier 
invullen



Machtigingsformulier automatische incasso
Ondergetekende :

De heer/mevrouw : 

Adres   :

Postcode  :

Woonplaats   :

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



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, indien van toepassing, speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms 
ook foto’s en filmpjes van u 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, indien van toepassing, 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 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:


