
 
 

    Aanmeldformulier Rivalen 

Hierbij geef ik mijzelf/zoon/dochter op als lid van korfbalvereniging Rivalen te Doesburg. Daarbij verleent 

ondergetekende tot wederopzegging machtiging (via automatische incasso) aan de club om van zijn/haar 

bankrekening bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap. Het lidmaatschapsgeld dient bij vooruitbetaling te 

worden voldaan.  

Betalen per: 0 maand 0 kwartaal 

Voor- en achternaam lid:…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres + PC + Woonplaats:………………………………………………..………………………………………………………………………………….. 

Telefoonnr.:………………………………………………………. Mob:………………………………………………………………………………….. 

Emailadres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum lid:…………………………………………….. Ouder(s)/verzorger(s) is bezit van een auto:  0 Ja 0 Nee  

(alleen invullen indien de aanmelding een kind betreft) 

Spelend lid: 0 jeugd   0 senioren  0 recreant 0 jeu de boules  0 steunend lid 
  (F t/m A) 

IBAN nummer:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Plaats:    Datum:    Handtekening: 

 

………………………………….  ……………………………………….. ………………………………………………………………. 

Wedstrijdkleding: wit shirt, rode broek/rok, witte sokken (kunstgras schoenen) 

Wedstrijdshirt wordt door Rivalen verstrekt middels het kledingplan. Overige kleding dient zelf aangeschaft te 

worden (eventueel via ledenshop Rivalen). 

De KNKV houdt 1 juli als peildatum aan voor het komende seizoen. Volgens deze gegevens worden de 

bondskosten voor een heel jaar berekend. Veranderingen dus graag voor 1 juni doorgeven. Dan stopt de 

contributie m.i.v. de maand juli. 

Wordt er als lid na 1 juni opgezegd dan is men nog 3 maanden contributie verschuldigd. 

Bij opzeggingen na 1 januari wordt alleen de eerstvolgende maand nog contributie geheven. Ook bij het 

aangaan van het lidmaatschap moet men minimaal 3 maanden contributie betalen. 

Contributie per maand (per 01-01-2023) 

Senioren (vanaf 19 jaar)  €26,00  Welpen/Kangoeroe (3 t/m 5jaar)  €10,50 

Junioren (16 t/m 18 jaar)  €21,00  Recreanten    €14,00 

Aspiranten (12 t/m 15 jaar) €18,00  Jeu de boules    €7,50 

Pupillen (6 t/m 11 jaar)  €16,00  Steunend lid    €5,50 

De peildatum voor leeftijd afhankelijke categorieën is 1 januari 

Gezinskorting: 

Zijn er 4 personen uit één gezin lid van Rivalen, dan krijgt het jongste lid 50% korting op de contributie. Bij 5 

personen: 50% voor de jongste twee jeugdleden (t/m junioren). 

Ledenadministratie: 

Penningmeester: Coen Severein  Contributie: Adri Coenders 

 

Formulier graag ingevuld, ondertekend en in gescand retour naar: info@rivalen.nl 


