INSCHRIJFFORMULIER
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
Mobiel

:
:
:
:
:
:
:
:
:

E-mail (ouders)

:

IBAN rekeningnr.
Ten name van

:
:

Aanmeldingsdatum
Soort lidmaatschap

:
: *

dame/heer*

*doorhalen wat niet van toepassing is

*zie blad 2 voor soorten lidmaatschap

Was eerder lid van korfbalvereniging
Laatste seizoen gespeeld

:
:

Bent u wel eens actief geweest binnen een vereniging? (ouders)
Wilt u actief worden binnen EKVA en zo ja, op welk vlak? (ouders)
Heeft u specifieke vaardigheden?
(bv. timmeren, boekhouden, informatica)
Vindt u het goed dat EKVA i.v.m. de hierboven ingevulde specifieke
vaardigheden uw hulp voor specifieke projecten op incidentele basis
inroept?

:
:
:
:

Betaling contributie
•
•
•

U kunt het lidmaatschap alleen automatisch betalen.
Onder automatische incasso valt ook het éénmalige inschrijfgeld.
De contributie mag per KWARTAAL / HALF JAAR/ JAAR afgeschreven worden (doorhalen wat niet van toepassing
is). Als u niets doorhaalt wordt de contributie automatisch per KWARTAAL afgeboekt.

Ik ga hierbij akkoord met het lidmaatschap en geeft EKVA toestemming om tot automatische incasso over te gaan.
Datum:
Handtekening:

(voor minderjarigen, handtekening ouders of voogd)
Dit volledig ingevulde inschrijfformulier samen met 1 recente pasfoto (alleen voor competitie spelende leden en mailen van een
foto mag ook) en indien u het laatste seizoen heeft gespeeld bij een andere vereniging ook een overschrijvingsformulier sturen
naar:
Ledenadministratie EKVA – Sylvia Tang
Camelliastraat 9
1338 WB Almere (voor vragen over dit formulier of het lidmaatschap kunt u mailen naar: leden@ekva.nl)
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INSCHRIJFFORMULIER
Soorten lidmaatschap en kosten
Senioren (19 jaar en ouder)
Senioren zaal
Recreanten Senior (trainend lid)
Junioren (16 t/m 18 jaar)
Aspiranten (12 t/m 15 jaar)
Pupillen (6 t/m 11 jaar)
Kangoeroes (4 en 5 jaar)
Recreanten Jeugd (trainend lid)
Inschrijving lidmaatschap

per kwartaal
€ 76,00
€ 49,00

per half jaar
€ 152,00
€ 98,00

€ 70,00
€ 59,00
€ 52,50
€ 16,00
€ 26,00

€ 140,00
€ 118,00
€ 105,00
€ 32,00
€ 52,00

per jaar
€ 304,00
€ 196,00
€ 75,00
€ 280,00
€ 236,00
€ 210,00
€ 64,00
€ 104,00
€ 15,00 eenmalig

Kledinglijn

De EKVA wedstrijdkleding en kledinglijn zijn te koop bij Sport2000 (De Corridor 6, 1315 VG Almere) en via hun
webwinkel (www.sportpaleis.nl). Door kortingsafspraken met onze sponsors Sport2000/Sportpaleis, Almere City
Marketing en Hummel komen de kosten uit op:
Hummel shirt senior
€17,00
Hummel shirt junior
€14,00
Hummel broekje
€11,50
Reese rokje senior
€23,00
Reese rokje junior
€21,50
Voor pupillen zijn er voor €10,00 rokjes in de EKVA-kantine te koop.

Statuten en Huishoudelijk reglement

Bovenstaande meldt zich aan als lid van EKVA en verplicht zich, zich te houden aan de statuten en huishoudelijk
reglement. De belangrijkste artikelen staan hieronder vermeld. De volledige tekst is te vinden op de website.
•
•

•
•
•

Deelnemen aan de wedstrijden kan alleen na inlevering van het inschrijfformulier met de 2 pasfoto’s,
eventueel het overschrijvingsformulier en na akkoord van het KNKV. U krijgt een bevestiging via mail.
Opzeggen kan alleen schriftelijk of per mail bij de ledenadministratie (leden@ekva.nl) uiterlijk zes weken voor
het einde van het verenigingsjaar. U kunt hiervoor 15 mei aanhouden. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot
en met 30 juni.
De leden zijn verplicht de ledenvergadering bij te wonen. Ouders zijn gemachtigd i.p.v. hun kinderen te
stemmen. Bij verhindering afmelden bij de secretaris van het bestuur: info@ekva.nl
Spelende leden en ouders van jeugdleden zijn verplicht een aantal kantinediensten te vervullen en middels
een rooster, het complex schoon te houden.
Ouders rijden bij toerbeurt naar de uitwedstrijden van hun kind(eren).
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