
Aanmeldingsformulier   

Ledenadministratie Groen Zwart  Korfbalvereniging Groen Zwart 
T.a.v. Maarten vd Zwaart   Azelosestraat 120a 
     leden@groenzwart.nl   7621 BC Borne     
 

 
 

Persoonsgegevens (lid)    Bondsnummer:  ………………………………….. 
       (in te vullen door ledenadministratie) 
 

Roepnaam  ………………………………………….. Geslacht m/v 

Voorletters  ………………………………………….. Achternaam ………………………………………….. 

Postcode  ………………………………………….. Adres  ………………………………………….. 

Woonplaats  ………………………………………….. Telefoon ………………………………………….. 

Geboortedatum ………………………………………….. Emailadres ………………………………………….. 

Machtiging tot automatische afschrijving 

Ik machtig Groen Zwart tot automatische afschrijving (tot wederopzegging) van de verschuldigde contributiegelden 

en kledingfonds bijdrage per kwartaal. De afschrijving vindt rond de eerste week van het nieuwe kwartaal plaats. De 

contributiebijdrage staat vermeld in ons clubblad en wordt elk jaar geïndexeerd. 

Bankrekeningnummer (IBAN):  ……………………………………………………………………………………………. 

Ten name van rekeninghouder:  ……………………………………………………………………………………………. 

Plaats:     ……………………………………………………………………………………………. 

Het inschrijfgeld (eenmalig) bedraagt €10,- en wordt gelijk met de eerste contributieverplichting automatisch 

geïncasseerd. Bij het mislukken van een contributie incasso wordt €3,50 administratiekosten in rekening gebracht. 

Overige gegevens 

Bent u reeds eerder lid geweest van een korfbalvereniging?   ja/nee 
Zo ja van welke vereniging?  ...........…………………………………………………………………………………………………… 

Wat wilt u als vrijwilliger doen bij Groen Zwart?  ………………………………………………………………………………. 
(b.v. bestuur, trainer/coach, teamouder, klusteam, commissie, bardienst, activiteiten organiseren, schoonmaak, tuinonderhoud, 
vrijwilligers coördinatie, anders: nl)  

 
AVG – Privacy beleid van Groen Zwart is te vinden op de website www.groenzwart.nl/pivacybeleid 
Groen Zwart mag foto’s/filmpjes gebruiken voor social media doeleinden? wel/niet 
 
 

Datum   …………………………………………..  Handtekening ………………………………………….. 

Ondergetekende dient met dit formulier een pasfoto in te leveren. In geval van opzegging dient ondergetekende ten 

minste 4 weken voor 1 juli schriftelijk aan te geven bij de ledenadministratie. Het lidmaatschap eindigt dan op 30 

juni. Een opzegging in strijd met de bepaalde termijn doet het lidmaatschap met de daaraan verbonden rechten en 

verplichtingen pas eindigen met ingang de volgende mogelijkheid volgend op dat waarvoor was opgezegd. De 

jaarlijkse contributie blijft verschuldigd tenzij het bestuur anders beslist. Een statuut en huishoudelijk reglement 

liggen voor leden ter inzage in het clubgebouw.   



  

 

Informatie  

 

 

 

Website 
www.groenzwart.nl 

 
- Algemene informatie 
- Nieuwsberichten 
- Contact gegevens 
- Trainingstijden 
- Competitie informatie 
- Sponsoren 

 

 

Facebook 
Groen Zwart 

 
Instructie: zoek “Groen Zwart” en klik op volgen 
- Evenementen 
- Foto’s en video’s  
- Promotie 

 

 

Instagram 
@groenzwartborne 
 

 
Instructie: zoek “Groen Zwart” en klik op volgen 
- Evenementen 
- Foto’s en video’s  
- Promotie 

 

 

Nieuwsbrief 
Groen Zwart Inside 

 
- Digitaal 1x per maand  
- Ingezonden stukken 
- Activiteiten  
- Competitie informatie 
- Wedstrijdverslagen 
- Verjaardagen  
- Sponsoren 

 

 

WhatsApp 

 

- App groep per team 

- Communicatie trainer – spelers/ouders  

- Algemene team informatie delen 
 

 

KNKV App 

 
Instructie: Download KNKV App, team zoeken en toevoegen aan favorieten  
- Wedstrijdprogramma 
- Uitslagen 
- Standen 
- KNKV-informatie algemeen 

 

 


