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Aanmeldingsformulier 

Relatienummer_________________ 

Hierbij meld ik mij aan als lid van korfbalvereniging EKCA-CIBOD: 

Voor- en achternaam: 
 

 

Voorletters: 
 

 

Adres: 
 

 

Postcode en plaats: 
 

 

Telefoon/mobiel: 
 

 

Emailadres: 
(meerdere adressen mogelijk) 
 

a.u.b. mailadres in blokletters invullen 
 
 

Geboortedatum:  
 

 

Man/vrouw 
 

 

Voor als je al eerder hebt 
gekorfbald:  

• Wat was je laatste club? 

• Wat is je lidnummer? (als 
je dat nog weet)  

 

 

Stuur een (digitale) pasfoto 
naar de secretaris.  
Je foto is voor het digitale 
wedstrijdformulier. Zonder foto 
kun je geen wedstrijden 
spelen.  

secretaris@ekca.nl  
 

 

Z.o.z. voor het vervolg  

mailto:secretaris@ekca.nl
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Ik geef mij per _____________________ op als: 

 

 Spelend lid: (pupillen t/m senioren, contributie wordt bepaald a.d.h.v. de leeftijd) 

 Kangoeroe (t/m 5 jaar) 

 Trainend lid (pupillen t/m senioren, contributie wordt bepaald a.d.h.v. de leeftijd) 

 Trimmer (recreant) 

 KombiFit/crossmintonner 

 Donateur 

 Bondslid (niet-spelend) 

 

Als lid/ouder van het (jeugd-)lid wil ik graag helpen bij (meerdere opties mogelijk): 

 Bardiensten 

 Oud papier lopen  

 Fluiten (jeugd-)wedstrijden 

 Geven van of assisteren bij trainingen 

 Coachen van een jeugdteam 

 Hulpouder bij activiteiten 

 Schoonmaak kantine (1x per maand, grote schoonmaak) 

 Bestuursfunctie 

 Iets anders (zelf invullen) 

  

 

Datum:  

 

 

Handtekening lid  
 
 
 
 
 

 Handtekening ouder/verzorger 
(Indien lid minderjarig) 
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Welkom! 

Welkom bij korfbalvereniging EKCA-CIBOD! Leuk dat je ons hebt gevonden en met ons mee komt 

doen! In deze brief leggen we je kort uit wat je van ons mag verwachten en wat wij van jouw vragen als 

je bij ons komt. Zo heb je een snelle start in de club! Naast nieuwe korfballers heten we ook 

crossmintonners van harte welkom! 

Korfbal is een teamsport 

Een teamsport houdt in dat er mensen of kinderen van verschillende leeftijden c.q. talenten bij elkaar 

in het team zitten. Wij geloven dat iedereen kan leren korfballen. En daar helpen we elkaar dan ook 

mee.  

 

Let op! Je gaat een commitment aan! 

Een teamsport betekent dat jij er bent voor trainingen en wedstrijden. Teamgenoten rekenen op jouw 

aanwezigheid! Ook als je het op een dag niet meer leuk vindt om te korfballen maak je toch het 

verenigingsjaar af, pas daarna stop je met korfballen. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 

juni. Je laat je team immers niet in de steek halverwege het seizoen!  

Het commitment houdt ook in dat je bij tussentijdse opzegging nog contributie over twee maanden na 

opzegdatum betaalt.    

 

Trainen en spelen 

In de regel trainen we 2x in de week en spelen we onze wedstrijden op zaterdag. Het is fijn als iedereen 

bij de training komt, want dan zijn we tijdens de wedstrijden goed op elkaar ingespeeld. Als het een 

keer niet lukt om te komen trainen of je kunt maar 1x in de week trainen dan is dat uiteraard prima. 

Meldt het even bij je trainer, zodat die goed op de hoogte is. Hetzelfde geldt natuurlijk op het moment 

als je een wedstrijdje niet kunt spelen. Daarvoor dien je je uiterlijk de donderdag voor de wedstrijd af te 

melden bij je trainer of coach.  

 

Veld en Zaal 

Het korfbalseizoen begint in september.  

• In september en oktober trainen en spelen we op het kunstgrasveld.  

• Vanaf november tot maart spelen we in de sporthal.  

• Vanaf april tot en met juni spelen we weer op het kunstgrasveld.  

Voor kunstgras heb je kunstgrasschoenen nodig. Als je het korfballen nog even wil proberen zijn 

gewone sportschoenen ook prima. In de sporthal gebruiken we zaalschoenen.  
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Kleding 

Voor de wedstrijden krijg je van ons een shirt, broekje/rokje en kousen. De oudere jeugd en senioren 

krijgen ook een trainingspak en een tas. De jongere jeugd krijgt een sweater en een rugtas.  

De kleding en de tassen zijn en blijven van EKCA-CIBOD. Je kunt spullen wel omwisselen voor andere 

maten. Als je stopt met korfballen bij EKCA-CIBOD lever je gewoon je spullen weer in bij kledingbeheer. 

Trainingskleren en schoenen schaf jezelf aan.  

 

Crossminton 

Crossmintonners kunnen het hele jaar op het veld trainen/spelen en van november tot maart 1x per 

week in de zaal. Ze krijgen van de vereniging een wedstrijdshirt. Rackets zijn te leen maar de overige 

kleding dient zelf aangeschaft te worden. Deelname aan de toernooien is voor eigen rekening.  

 

Activiteiten van EKCA-CIBOD 

Als lid/ouder van jeugdlid ben je van harte uitgenodigd bij gezellige activiteiten van EKCA-CIBOD. Het 

is fijn als je er bent, want door mee te doen met gezellige activiteiten leer je mensen in de club snel 

kennen. Activiteiten worden aangekondigd en zijn vaak gratis toegankelijk.  

 

EKCA-CIBOD en de GelrePas 

Wij geloven dat iedereen die wil sporten dat ook moet kunnen. Financiën mogen daar niet bij in de weg 

staan. Bij EKCA-CIBOD is daarom mogelijk om te sporten met een GelrePas. Meer informatie over de 

Gelrepas? Ga naar www.gelrepas.nl of neem contact op met onze secretaris als je hiervan gebruik wil 

maken. 

 

Samen maken we EKCA-CIBOD en voel je verantwoordelijk. 

Om te kunnen sporten hebben we samen een vereniging draaiende te houden. Dit betekent dat de 

leden van EKCA-CIBOD verschillende taken binnen een vereniging doen. Vaak is dat ook gezellig 

omdat je zo in contact komt met andere clubleden.  

De meest voor de hand liggende taken zijn: 

• Bardiensten: op trainingsavonden en tijdens wedstrijden is de bar open. Je kunt meedraaien in de 

bardienstpoule. 

• Oud papier: 1x in de maand halen wij oud papier op in de wijk Elderveld. Per keer zijn er 2 

vrijwilligers nodig die de containers aan de vrachtwagen haken. Het oud papier ophalen duurt 

ongeveer anderhalf uur. Per maand is een team hiervoor verantwoordelijk. 

• Fluiten van (jeugd- en/of seniorenwedstrijden) 

• Het geven van training 

• Het coachen van een team 

• Schoonmaak kantine (1x per maand) 

En er zijn ook taken die meer op het organisatorische vlak liggen. Wellicht heb je zelf ook een goed 

idee waar je de vereniging verder mee kunt helpen. Dan horen we dat natuurlijk ook graag! 

 

Binnen EKCA-CIBOD hebben we de afspraak dat je zelf mag weten wat je doet en wanneer je iets 

doet. Als je maar iets doet!  Geef je je nergens voor op dan krijg je een taak toegewezen. Het kan dan 

zijn dat je iets moet doen wat je niet leuk vindt op een moment dat je ook niet kunt. Je regelt dan zelf 

vervanging.  

 

Voor bardiensten, oud papier en het fluiten van wedstrijden kun je je zelf inroosteren via de app KNKV- 

wedstrijdzaken. Download de app en registreer je als gebruiker met het mailadres dat door jou is 
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opgegeven bij je aanmelding als lid. Het wachtwoord kies je zelf. Je ontvangt een mail met een 

bevestigingslink. Kom je er niet uit dan kan je contact opnemen met Gerda Tangerink, secretaris. Zij 

helpt je verder.  

 

Ook verwachten wij van onze leden (en ouders van jeugdleden) dat ze zich verantwoordelijk voelen 

voor het reilen en zeilen binnen onze vereniging. Zoals b.v. het opruimen van het materiaal na de 

training of wedstrijd en het schoon achterlaten na gebruik van de kleedkamers en de kantine.   

 

Tenslotte 

Bij EKCA-CIBOD spelen we vooral voor ons plezier. Dat doen we fanatiek en we willen ook graag 

winnen, maar verliezen hoort er ook bij. Wij waren dan zelf kennelijk niet goed genoeg. Van leden 

verwachten we dat ze zich fatsoenlijk opstellen naar medespelers, clubleden, tegenstanders en 

scheidsrechters.  

 

Hartelijke groet en heel veel plezier bij je nieuwe club!  

Het bestuur van EKCA-CIBOD: Dirk-Jan, Gerda, Martine, Ivona, Reyer en Vincent 
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Machtigingsformulier voor contributie   
 
Waarom contributie betalen via een machtigingsformulier? 
Het betalen van de contributie via een machtigingsformulier is voor jou en onze penningmeester het 
meest gemakkelijk. Je vult één keer dit formulier in en dan wordt de contributie maandelijks 
afgeschreven. Iedereen bij EKCA-CIBOD betaalt zijn contributie op deze manier. Zie voor 
contributiebedragen onze website: www.ekca.nl, tabblad: lidmaatschap. 
 
Wanneer schrijven jullie de contributie van mijn rekening af? 
De contributie innen wij aan het einde van de maand. Je betaalt dan voor de maand erop volgend.  
 
Wat moet ik doen als er te weinig saldo op mijn rekening staat?  
Bij te weinig saldo zal de bank onze afschrijving niet accepteren. Wij zullen de volgende maand dan de 
afschrijving inhalen. Het inhalen van de afschrijving is een extra belasting voor onze penningmeester 
en ook dit is een goedwillende vrijwilliger die deze taak in zijn/haar vrije tijd doet. Maak het hem/haar 
wat makkelijk en zorg voor voldoende saldo.  
Mocht het nu vaker niet lukken om aan het einde van de maand genoeg saldo op de rekening te hebben 
voor een automatische afschrijving zoek dan even contact met de penningmeester.  
 
Over welke looptijd wordt de contributie berekend? 
De contributie gaat in op het moment dat jij je opgeeft bij EKCA-CIBOD en stopt aan het einde van een 
verenigingsjaar. Vanwege het commitment dat je hebt naar je team én de verplichtingen die EKCA-
CIBOD voor jou aangaat bij het KNKV houdt het commitment ook in dat je bij tussentijdse opzegging 
nog contributie over twee maanden na opzegdatum betaalt.  
 
Een opzegging dien je vóór 1 juni bij ons kenbaar te maken via secretaris@ekca.nl 
 
Formele machtiging 
Via deze machtiging verleen ik korfbalvereniging EKCA-CIBOD toestemming om de contributie van 
mijn bankrekening af te schrijven.  
 

Naam rekeninghouder:  

Adres:   

Postcode/woonplaats:  

IBAN-nummer:  

 

Datum ondertekening: 

 

 

Handtekening lid  

 

 

  

Handtekening ouder/verzorger 

(Indien lid minderjarig) 
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