
Bewaren bij je papieren…………… 

OOSTZAANSE KORFBAL VERENIGING 

Hartelijk welkom bij onze vereniging! 

En wensen je veel korfbalplezier. 

Heb je nog vragen dan kan je je altijd wenden tot het bestuur, 

wedstrijdsecretaris, de adressen staan in het clubblad De Rood Witte Leeuw. 

 

Het tenue: 

Wit shirt (wordt geleverd door OKV als er ’n sponsor is voor het team) 

Deze krijgt men voor de wedstrijd en na de wedstrijd moet hij weer ingeleverd worden voor ’n 

wasbeurt, dit wordt on de beurt gedaan en is geregeld door het team zelf. 

Rode broek of rok, sokken en sportschoenen, inloopshirt (rood) en trainingspak zijn voor eigen 

rekening. 

Kan gekocht worden bij Sport Sportief Westzijde 76 1506 EG Zaandam Tel: 075-6312144 

 

De pasfoto moet ingeleverd worden voor ’n digitale spelerskaart, deze krijg je terug. 

 

Overig informatie: 

 - IBAN rekening OKV:  NL83 RABO 0350520283 

 - Incasso ID:   NL76ZZZ406174780000 

- Terugboeken: U kunt een afgeschreven bedrag altijd weer terug laten boeken. Indien u 

   het niet eens bent met de automatische afschrijving, neemt u dan binnen 30 dagen na 

   afschrijving contact op met de bank. 

- Intrekking: u kunt op elk moment de automatische betaling stopzetten. 

  Wanneer u de machtiging wilt intrekken geeft u dit schriftelijk door aan OKV  

  (t.a.v.  penningmeester). Zie clubblad voor het adres. 

 

 

Het lidmaatschap eindigt door: 

Opzegging voor 1 mei schriftelijk te doen aan de ledenadministratie. 

Jannie de Graaf Zuideinde 73 1511 GB OOSTZAAN. 

Bij verzuim van schriftelijk opzegging voor deze datum blijft de contributie over het volgend 

verenigingsjaar verschuldigd. 

Ons verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

      

 

 

 

 

 

 

 



OOSTZAANSE KORFBAL VERENIGING 

 

AANMELDINGSFORMULIER VOOR LEDEN- JEUGDLEDEN EN RECREANTEN. 

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend retour zenden aan de 

ledenadministratie. 

 

NAAM:      VOORLETTER(S):                        D/H 

 

ROEPNAAM:      GEBOORTEDATUM: 

 

ADRES:      POSTCODE: 

 

WOONPLAATS:     TELEFOON: 

 

E-MAIL:      MOBIEL: 

 

Het lidmaatschap eindigt door: 

Opzegging voor 1 mei schriftelijk te doen aan de ledenadministratie. 

Jannie de Graaf Zuideinde 73 1511 GB OOSTZAAN. 

Bij verzuim van schriftelijk opzegging voor deze datum blijft de contributie over 

het volgend verenigingsjaar verschuldigd. 

Ons verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

 

Oostzaan, (datum)…………………………………… 

 

Handtekening voor akkoord, 

( voor jeugdlid, ouder of voogd) 

 

……………………………………………………… 

 

Inleveren bij: Jannie de Graaf Zuideinde 73 1511 GB OOSTZAAN. 

 

GRAAG EEN PASFOTO INLEVEREN VOOR EEN DIGITALE SPELERSKAART. 
( deze krijg je terug) 

VOOR KANGOEROES /WELPEN EN RECREANTEN GEEN PASFOTO NODIG. 



Oostzaanse Korfbalvereniging O.K.V. 

INCASSO 

OVEREENKOMST 

 

Tussen Oostzaanse Korfbal Vereniging(hierna genoemd OKV) en contributie verschuldigd 

zijnd lid van OKV(hierna genoemd ondertekende). 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan OKV om van zijn/haar 

hieronder genoemde bank/giro rekening bedragen af te schrijven wegens contributiegelden. 

 

Naam    : ……………………………………………………… 

Adres    : ……………………………………………………… 

Postcode, Woonplaats : ……………………………………………………… 

IBAN Bank- of Giro nr. : ……………………………………………………… 

Bank naam   : ……………………………………………………… 

Betaal frequentie  : jaar / kwartaal / maand *  

Datum    : ……………………………………………………… 

Naam lid   : ……………………………………………………… 

 

Handtekening voor akkoord : ……………………………………………………… 

 

Overig informatie: 

 - IBAN rekening OKV:  NL83 RABO 0350520283 

 - Incasso ID:   NL76ZZZ406174780000 

- Terugboeken: U kunt een afgeschreven bedrag altijd weer terug laten boeken. Indien u 

   het niet eens bent met de automatische afschrijving, neemt u dan binnen 30 dagen na 

   afschrijving contact op met de bank. 

- Intrekking: u kunt op elk moment de automatische betaling stopzetten. 

  Wanneer u de machtiging wilt intrekken geeft u dit schriftelijk door aan OKV  

(t.a.v.  penningmeester). Zie clubblad voor het adres. 

 

 

 

* S.v.p. gewenste betaalfrequentie niet  doorhalen, maar omcirkelen.  

  Bij maandbetaling wordt een toeslag van € 0.50 in rekening gebracht per betaling.  

  Bij betaling per kwartaal wordt een toeslag van € 0.25 per betaling in rekening gebracht. 

 

 


