
Christelijke Korfbalvereniging 

Animo Geldermalsen 

Opgericht 24 mei 1948

Postadres 

Sterappel 11 

4191 DM Geldermalsen

Sporthal

De Randhorst

Randweg 7, Geldermalsen

T (0345) 57 66 33

Sportpark 

Hoge Weide 

Randweg 5a, Geldermalsen 

T (0345) 57 48 98

Rabobank 

IBAN NL67RABO 0321 2121 18 

BIC RABONL2U 

Het aanmeldingsformulier ondertekend samen met een recente (digitale) pasfoto, doorlopende machtiging 
en (indien van toepassing) het formulier vrijwilligerstaken doorsturen naar: 
ledenadministratie@ckvanimo.nl of inleveren bij Richard Driesen, D.J. van Wijkstraat 29, 4191 NC Geldermalsen.

Persoonsgegevens nieuw C.K.V. Animo lid: 

Achternaam:  

Voornamen: 

Adres:  

__________________________________ vrouw          man

___________________________ Roepnaam: _________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Postcode: ______________________ 

Telefoon: ______________________ 

Geboortedatum:  ______________________ 

Datum aanmelding 

Woonplaats: __________________________________

Mobiel: __________________________________ 

E-mail Jeugdlid:  __________________________________ 

IBAN nummer 

Nationaliteit 

______________________ E- mail Ouder Jeugdlid: __________________________________ 

______________________ 

______________ _______        Identiteitsbewijs:           __________________________________

Aanmelding als lid voor de categorie: 

Spelend lid 0     Kangoeroes 

0     Niet-spelend lid Kombi-fit 

“Zijn er zaken waar C.K.V. Animo van op de hoogte moet zijn, bijvoorbeeld betreffende uw/je gezondheid: Zo ja, welke” 

_________________________________________________________________________________________________ 

Vrijwilligerswerk: 

Welk vrijwilligerswerk wil het nieuwe lid of ouder/voogd doen voor C.K.V. Animo?

Administratieve taken              Trainen/coachen team Commissiewerk

Machtiging: 
De contributie wordt maandelijks door de vereniging automatisch geïncasseerd. Hiervoor is een apart 
"Machtigingsformulier". Zorg ervoor dat deze samen met dit aanmeldingsformulier wordt aangeleverd.

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de voorwaarden en doorlopende machtiging behorend bij dit aanmeldingsformulier. 

Datum: ____________________ Handtekening (aanmelder): _________________________ 

Bij jeugdleden onder de 18 jaar 

Hantekening (ouder/verzorger) __________________________ 

Ik heb          geen         wel bezwaar tegen het gebruik van foto’s/filmpjes waarop ik of mijn kind ben afgebeeld voor 
promotiemateriaal, website, clubblad of andere verenigingsdoeleinden.

Geen van bovenstaande. Ik geef mijn voorkeur voor vrijwilligerswerk apart op in het formulier 
vrijwilligerstaken. Zorg ervoor dat deze samen met dit aanmeldingsformulier wordt aangeleverd.



Voorwaarden bij aanmelding lidmaatschap C.K.V. Animo 

1. Verenigingsjaar

Het verenigingsjaar begint op 1 juli en eindigt op 30 juni van elk jaar.

2. Statuten en huishoudelijk reglement

Ieder lid wordt geacht in te stemmen met de statuten en het huishoudelijk reglement van de verenging. Een kopie hiervan is

op te vragen bij de secretaris.

3. Aanvang lidmaatschap

Het lidmaatschap start vanaf de aanmeldingsdatum. De contributie wordt in principe berekend vanaf de maand volgend op de

maand dat het lid is aangemeld.

4. Beëindiging lidmaatschap

Het lidmaatschap kan alleen beëindigd worden per 30 juni. Opzeggingen moeten voor 1 juni schriftelijk worden doorgegeven

aan de ledenadministratie. Dit in verband met het maken van teamindelingen en verenigingsplanning. Bij een opzegging

gedurende het verenigingsjaar is men nog 3 maanden contributie verschuldigd.

5. Wijziging lidmaatschap

Wijzigingen van spelend lid naar niet spelend lid of kombifit kunnen in principe alleen aan het einde van het verenigingsjaar

plaatsvinden.

Wijzigingen van niet spelend lid naar spelend lid of kombifit kunnen gedurende het verenigingsjaar plaatsvinden. De

contributie wordt herrekend vanaf de maand volgend op de maand waarin de wijziging heeft plaatsgevonden.

Adreswijzigingen of andere wijzigingen worden zo snel mogelijk doorgegeven aan de ledenadministratie

6. Kleding

Elk spelend lid ontvangt van de vereniging een wedstrijdshirt. Dit shirt is eigendom van de vereniging en wordt aan het begin

van het seizoen uitgereikt. Aan het eind van het verenigingsjaar moet dit shirt weer worden ingeleverd.

7. Boetes

Boetes die als gevolg van het niet nakomen van regels, door het KNKV (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) worden

opgelegd aan de vereniging, worden doorbelast aan het betreffende lid die de overtreding heeft begaan.

8. Contributie

Deze worden geïncasseerd via een doorlopende machtiging. In de aanmeldingsbrief kunt u aangeven of u dit maandelijks, per

kwartaal, per halfjaar of jaarlijks wilt laten afschrijven.

De contributiebedragen staan vermeld op de site, www.ckvanimo.nl

9. Verenigingswerk

Animo verplicht elk actief lid vanaf het moment dat hij of zij 18 jaar is geworden bij te dragen aan het functioneren van de

vereniging. Voor leden jonger dan 18 jaar wordt deze verplichting neergelegd bij de ouders en/of verzorgers.

Voor het vrijwilligerswerk is er een apart formulier: "Formulier vrijwilligerstaken"

Hierop kun je aangeven welke vorm van vrijwilligerswerk het beste past.

Meer hierover is terug te lezen in het vrijwilligersbeleid. Dit is te vinden op de website: www.ckvanimo.nl

10. Informatie

U ontvangt tweewekelijks per mail een kontaktje van C.K.V. Animo. Drie keer per jaar ontvangt u een technisch kontaktje.

Ook kunt U de website, www.ckvanimo.nl raadplegen.

Het bestuur van C.K.V. Animo wenst U veel korfbalplezier!

http://www.ckvanimo.nl/
http://www.ckvanimo.nl/
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