
Beste ouders, 

Voordat u het formulier invult, is het noodzakelijk om de hierna vermelde voorwaarden, regelingen en kenmerken van de
korfbalvereniging KIOS door te nemen. Bent u het daarmee eens dan schrijft KIOS u of uw kind graag in als lid. 

Voorwaarden voor lidmaatschap
·Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei daaropvolgend. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor die
periode. 
·Betaling van contributie gaat in op de 1e dag van elke maand volgend op de aanmeldingsdatum als lid van de
vereniging. De contributie wordt berekend over 10 perioden, beginnende vanaf 1 augustus tot en met 31 mei. 
·Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vòòr uiterlijk 1 mei van het lopende verenigingsjaar
bij de secretaris van de vereniging. Opzegging na dit tijdstip doch voor 1 augustus, brengt in ieder geval mee, dat de
financiële verplichtingen voor het komende verenigingsjaar voor 50% moeten worden nagekomen.Opzegging na 1
augustus schept de verplichting om het volledige contributiebedrag te betalen. In bijzondere gevallen kan het
bestuur afwijken van deze opzeggingsvoorwaarden.

Regelingen
·KIOS stuurt per mail naar alle leden, of via de website www.kvKIOS.nl, een weekbericht/persbericht uit.
Aanschrijvingen voor wedstrijden, uitslagen en aankondigingen worden hier in vermeld. Algemene informatie over
KIOS is op de website te lezen.
·De vereniging kent rechten en plichten. In de statuten en het huishoudelijke reglement zijn deze beschreven. Bij
bestuursbesluit, bekrachtigd tijdens de ledenvergadering, is besloten dat er een verplichting rust op de schouders
van de leden en ouders van jeugdleden om vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten. Deze verplichting
houdt in dat volgens een puntensysteem een keuze gemaakt moet worden uit te verrichten vrijwilligerstaken.
Jaarlijks moeten 5 punten behaald worden.
·Bij uitwedstrijden van jeugdploegen wordt van de ouders, die over een auto beschikken, verwacht, dat zij per
toerbeurt ter assistentie van de vaste begeleider beschikbaar zijn om te rijden. Een tegemoetkoming in de
reiskosten, € 0,11 per kilometer, kan via een declaratieformulier worden aangevraagd. 
·Leden en ouders met een “korfbalachtergrond” worden zoveel mogelijk ingeschakeld bij korfbaltechnische activiteiten. 
·Ouders van jeugdleden worden twee keer per seizoen per jeugdteam via een rooster aangeschreven om de kantine
en kleedkamers schoon te maken.
·Door de Technische Commissie (TC) of Technische Commissie Jeugd (TCJ) zal de aanmelding worden behandeld.
Bekeken zal worden of er plaats is bij een bepaalde leeftijd/doelgroep. Na acceptatie als lid van kv KIOS zal binnen 3
weken verdere informatie aan (de ouders van) het nieuwe (jeugd)lid volgen over de indeling in een team en
trainingstijden.
·Het secretariaat draagt zorg voor aanmelding naar het Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond (KNKV). 

KORFBALVERENIGING
KIOS

AANMELDFORMULIER



Datum:                               ______________________________________

Ondergetekende (naam):   ______________________________________

• heeft de voorwaarden, regelingen gelezen en zal de gevraagde inspanningen en verplichting (volgens het
puntensysteem) om voor de vereniging vrijwilligerswerk te verrichten, nakomen.
• meldt zich hierbij aan als (zie bij Categorieën)                               _________________________
• meldt zijn/haar dochter/zoon hierbij aan als (zie bij Categorieën) _________________________
• E-mailadres              _____________________________________________________________
voor het ontvangen van het weekbericht met alle informatie over wedstrijden, trainingstijden, activiteiten, verslagen
e.d.

Gegevens van het nieuwe lid:
Achternaam   ___________________________ Voorletters____________________________
Roepnaam     ___________________________ M / V
Geboortedatum _________________________
Adres  _______________________________________________
Postcode_______________             Woonplaats _________________________________________
Telefoon _________________________________________________________________________

  Ondergetekende heeft bezwaar tegen het plaatsen van beeldmateriaal van KIOS activiteiten op de website
  Ondergetekende wil graag het volgende opmerken/evt. bijzonderheden over uw kind___________ 

________________________________________________________________________________

Wijze van contributie betaling (aankruisen wat gewenst is)
 1 x per jaar via incasso per 15 oktober (bedrag tussen haakjes, bijv. als aspirant 1 x € 159,00)
 4 x per jaar via incasso (bijvoorbeeld als aspirant 4 x per jaar € 42,25)

Machtiging
Hierbij machtig ik (naam lid/ouder) ________________________________de penningmeester van K.V. KIOS, de contributie
af te schrijven van mijn rekening.\

Datum______________                                                             Plaats_________________               
Bankrekening _______________________________                     Handtekening ___________________________

Categorieën en leeftijden (peildatum 1 januari) en contributie per jaar (juni t/m mei)
Senioren                               19 jaar en ouder              € 262,00 of (€ 252,00)
Senioren zaal                        19 jaar en ouder              € 198,00 of (€ 188,00)
Senioren midweek                19 jaar en ouder              € 160,00 of (€ 150,00)
Korfbalfit leden                    19 jaar en ouder              €   99,00 of (€ 89,00)
Junioren                               16 t/m 18 jaar                  € 205,00 of (€ 195,00)
Aspiranten                            12 t/m 15 jaar                 € 169,00 of (€ 159,00)
Pupillen                                  6 t/m 11 jaar                  € 155,00 of (€ 145,00)
Niet spelend leden (trainen)   6 jaar en ouder              € 85,00 of (€  75,00)
Kangoeroes                             t/m 5 jaar                      € 54,00 of (€  49,00)

De contributiebedragen tussen haakjes gelden bij eenmalige incasso voor 1 november

Dit formulier inleveren in de zwarte brievenbus in de KIOS-kantine of mailen naar ledenadministratie@kvkios.nl.            

KV KIOS Privacy Policy: http://www.kvkios.nl/kv-kios-privacy-policy/


