
Bewaren bij je papieren…………… 

OOSTZAANSE KORFBAL VERENIGING 

Hartelijk welkom bij onze vereniging! 

 

 

 

 

 

Het sporttenue: 

 

Wit shirt  (wordt geleverd door O.K.V. als er ’n sponsor is voor het team) 

Voor de wedstrijd worden de speelshirts uitgereikt en na de wedstrijd weer ingeleverd. Alle shirts 

worden per toerbeurt door een van de spelers, ouders/verzorgers van spelers gewassen en bij de 

volgende wedstrijd weer meegenomen. 

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

rekening. 

De onderdelen van het sporttenue zijn te koop bij Korfbaltotaal/Muta teamshop, Poolsterweg 5, 

8938 AN, Leeuwarden  T:058-2660315 of Korfbaltotaal.nl. (zie onze website) 

Overig informatie: 

 - IBAN rekening OKV:  NL83 RABO 0350 5202 83 

 - Incasso ID:   NL76ZZZ406174780000 

- Indien u het niet eens bent met de automatische afschrijving,  

  neemt u dan binnen 8 weken contact op met uw bank.           

- Wanneer u de machtiging wilt intrekken geeft u dit schriftelijk door aan O.K.V.  

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

 

Bij lidmaatschap van O.K.V. wordt u automatisch lid van de bond (KNKV).                             

O.K.V. zorgt voor aanmelding en contributieafdracht aan de bond (KNKV).                                          

Het lidmaatschap eindigt door: 

Schriftelijke opzegging voor 1 mei aan de ledenadministratie: 

Jannie de Graaf, Zuideinde 73, 1511 GB, OOSTZAAN. 

 

Deze opzeggingsdatum heeft te maken met de opgave van de teams voor het volgend seizoen.  

 

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

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

 

Voor de digitale spelerskaart moet een pasfoto ingeleverd worden. Deze wordt teruggegeven. 

VOOR KANGOEROES /WELPEN EN RECREANTEN is GEEN PASFOTO NODIG. 

Zijn er nog vragen dan kunnen deze gesteld worden aan het bestuur of de wedstrijdsecretaris.     

Zie clubblad/website www.okv-korfbal.nl voor de adressen. 

 

   

Wij wensen je veel korfbalplezier. 

 

 

 

 

 

http://www.okv-korfbal.nl/


OOSTZAANSE KORFBAL VERENIGING 

INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP O.K.V. 

 

 

        

NAAM:         H/D 

VOORLETTER(S):                 

ROEPNAAM:       

ADRES: 

POSTCODE: 

WOONPLAATS: 

GEBOORTEDATUM: 

TELEFOON: 

MOBIEL:            

E-MAIL:  

      

Bij lidmaatschap van O.K.V. word(t) u/je automatisch lid van de bond (KNKV).            

O.K.V. zorgt voor aanmelding en contributieafdracht aan de bond (KNKV).                                          

Het lidmaatschap eindigt door: 

Schriftelijke opzegging vóór 1 mei aan de ledenadministratie. Bij verzuim van 

schriftelijke opzegging voor deze datum blijft de contributie over het volgend 

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

 

 

o Ik ga akkoord met onze privacyverklaring (zie website)          

 

Oostzaan, (datum)……………………………………        

                   

Handtekening voor akkoord, 

( voor jeugdlid, ouder of voogd) 

 

……………………………………………………… 

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend retour zenden aan de ledenadministratie.           

Jannie de Graaf, Zuideinde 73, 1511 GB, OOSTZAAN. 

Samen met een pasfoto voor de digitale spelerskaart. Deze wordt teruggegeven. 

VOOR KANGOEROES /WELPEN EN RECREANTEN is GEEN PASFOTO NODIG. 



 

 

Oostzaanse Korfbalvereniging O.K.V. 

INCASSO-OVEREENKOMST 

 

 

Tussen Oostzaanse Korfbal Vereniging (hierna genoemd O.K.V.) en contributie verschuldigd zijnd 

lid van O.K.V. (hierna genoemd ondergetekende). 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan O.K.V. om van zijn/haar 

hieronder genoemde IBAN nummer bedragen af te schrijven wegens contributiegelden. 

 

Naam    : ……………………………………………………… 

Adres    : ……………………………………………………… 

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

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

Bank naam   : ……………………………………………………… 

Betaal frequentie  : jaar / kwartaal / maand *  

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

  Bij betaling per maand wordt een toeslag van € 0,50 per incasso in rekening gebracht.  

  Bij betaling per kwartaal wordt een toeslag van € 0,25 per incasso in rekening gebracht. 

 

Datum    : ……………………………………………………… 

Naam lid   : ……………………………………………………… 

 

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

 

 

 

Overig informatie: 

 

 - IBAN rekening O.K.V.: NL83 RABO 0350 5202 83 

 - Incasso ID:   NL76ZZZ406174780000 

- Indien u het niet eens bent met de automatische afschrijving,  

  neemt u dan binnen 8 weken contact op met uw bank.           

- Wanneer u de machtiging wilt intrekken geeft u dit schriftelijk door aan O.K.V.  

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

 

 

 

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend retour zenden aan de ledenadministratie.            

Jannie de Graaf, Zuideinde 73, 1511 GB, OOSTZAAN. 

 



 

 

 

Oostzaanse Korfbal Vereniging (O.K.V.) 
 

Toestemmingsverklaring  
 

 
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de 

vereniging, sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, 
wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op INTERNET, APPS EN SOCIAL MEDIA 
plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te mogen 

gebruiken. Voor trainingsdoeleinden kunnen tijdens de wedstrijden filmopnames worden gemaakt.  
 
 

Met dit formulier geef ik ……………………………………………………………………………. (verder: ondergetekende) 
O.K.V.  (verder: vereniging) toestemming om gegevens over mij te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste 
gegevensverwerkingen: 
 
AANKRUISEN WAT VAN TOEPASSING IS: 

 
 
 Het opnemen van mijn pasfoto t.b.v. de digitale spelerskaart in sportlink (is noodzakelijk). 

 
 
 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes (incl. wedstrijdverslagen) van mij op 

INTERNET, WEBSITE/CLUBBLAD, DE KRANT/KOMPAS, APPS EN SOCIAL MEDIA. 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven afgevinkte en beschreven redenen, gegevens en 
organisaties. Voor nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om 
toestemming. 
 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  

 
Naam  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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  

 ….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend retour zenden aan de ledenadministratie.            

Jannie de Graaf, Zuideinde 73, 1511 GB, OOSTZAAN. 


