
PSV Korfbal, penningmeester@psvkorfbal.nl, telefoon 0653963020, KvK 40236518, contributie rekening NL27INGB0005656477 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
Bij aanmelding van een nieuw lid, graag ook de achterzijde van dit formulier invullen! 

Naam : ____________________________________ Geslacht :  M / V* 

Adres : _______________________________________________________________________ 

Postcode : ____________ Woonplaats : _____________________________ 

Geboortedatum : ____ - ____ - ________ Geboorteplaats  : _____________________________ 

Nationaliteit : __________________________________________ 

Telefoonnummer : ________________________ Telefoon mobiel : _____________________________ 

Email : __________________________________________ 

o Nieuw lidmaatschap per ____ - ____ - _________  

als competitie (spelend) lid / algemeen lid / midweek / combi fit / kangoeroe* 

Heeft eerder reeds gekorfbald bij vereniging ________________________. In welk team? __________ 

o Muteren lidmaatschap per ____ - ____ - ________ naar 

competitie (spelend) lid / algemeen lid / midweek / combi fit / kangoeroe* 

o Muteren adresgegevens, vul hierboven de te wijzigen gegevens in en voor welke naam of namen. 

o Beëindigen lidmaatschap per eerstvolgende 30 juni. 

Het verenigingsjaar loopt steeds tot 1 juli, tussentijds beëindigen is niet mogelijk. Overschrijven van competitielid naar 

algemeen lid kan alleen met ingang van nieuw seizoen, tenzij het bestuur anders beslist. 

 

Naam incassant : Korfbal Vereniging PSV 

Adres : Salderes 51 

Postcode : 5682 EP Woonplaats : Best 

Land : Nederland Incassant ID : NL48222402365180000 

Kenmerk machtiging (door PSV in te vullen) : ____________________ 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Korfbal Vereniging PSV om doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de contributie 

termijnen vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 

Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht (8) weken na 

afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam : ____________________________________ 

Adres : _______________________________________________________________________ 

Postcode : ____________ Woonplaats : _____________________________ 

Land : __________________________________________ 

IBAN rekening : ______________________________________ BIC nummer : ___________________ 

Ondertekening    Plaats : ________________________ 

   _________________________________________ Datum : ____ - ____ - ________ 

  



Hoe bent u in contact gekomen met PSV Korfbal? 

o Via familie/vrienden/klasgenoten 

o Door een actie vanuit de vereniging: Giga Kangoeroedag / Schoolkorfbal / Schoollessen / Open toernooi 

o Via website / social media 

o Anders, namelijk _________________________________________________________ 

Een vereniging draait op vrijwilligers. Samen maken we de club. In welke vrijwilligerstaken bent u geïnteresseerd? 

Aangekruiste antwoorden verplichten u tot niets, de club kan wel contact met u opnemen als er vacatures of vragen 

zijn. Meerdere antwoorden mogelijk. 

o Bardienst tijdens training en/of wedstrijd of bij verenigingsactiviteiten 

o Trainer/coach van een team 

o Scheidsrechter van (jeugd)wedstrjiden 

o Hulp bij organisatie van activiteiten 

o Lid van een commissie (sponsoring en Public Relations, activiteiten, Sport Technische Commissie (STC), Sport 

Ondersteunende Commissie (SOC)) 

o Bestuurslid 

o Anders, namelijk __________________________________________________________ 

 Niet bereid om vrijwilligerstaken te verrichteno  


