
1 

Aanmeldingsformulier korfbalvereniging DVS’69 

Welkom bij DVS’69 

Leuk dat je lid van onze vereniging wilt worden. Om je aan te melden kun je dit formulier downloaden, invullen 
en terugsturen naar: administratie@dvs69.nl. Om op de hoogte te blijven van alles wat er binnen DVS’69 speelt 
kun je de website bekijken. Ook wordt er wekelijks een nieuwsbrief gepubliceerd. Deze nieuwsbrief kan digitaal 
(per e-mail) worden ontvangen. Op de homepage van onze website kun je je hiervoor inschrijven. Na ontvangst 
van je inschrijving wordt de nieuwsbrief wekelijks toegezonden.  

Het lidmaatschap en de contributiebetaling gelden voor een heel seizoen. Beëindiging van het lidmaatschap kan 
alleen schriftelijk met het uitschrijfformulier en dient door ons vóór 1 juni van het lopende seizoen op het e-
mailadres administratie@dvs69.nl te zijn ontvangen. De reden hiervoor is de automatische inschrijving bij de 
korfbalbond (KNKV). Het lidmaatschap bij DVS’69 houdt tevens ook het lidmaatschap bij de KNKV in. DVS’69 
zorgt voor aanmelding en contributieafdracht aan de bond. DVS’69 is aan de korfbalbond voor ieder lid bij 
vooruitbetaling een jaar contributie verschuldigd. Bij te late opzegging wordt het lidmaatschap, inclusief de 
contributiebetaling, automatisch voor 1 seizoen verlengd. 

Privacy-beleid 
Met de invulling en toezending van dit aanmeldingsformulier wordt toestemming verleend voor publicatie van 
foto’s en bewegende beelden op de website, in de nieuwsbrief of op de facebookpagina van DVS’69, waarop jij 
herkenbaar in beeld bent. Tevens wordt toestemming verleend om je verjaardag in de maandelijkse lijst van 
jarigen in de nieuwbrief te vermelden. Bij minderjarigen wordt deze toestemming met de invulling van de 
gegevens van de ouders/verzorgers gegeven. Als leden en/of ouders/verzorgers bezwaar hebben tegen de 
hiervoor genoemde publicatie, dan kan dat via secretariaat@dvs69.nl aan het bestuur worden gemeld. Voor 
het volledige privacy-beleid binnen DVS’69 wordt naar de publicaties op de website van DVS’69 verwezen.  



Ja, ik wil lid worden van DVS’69 en ga akkoord met de bovengenoemde voorwaarden. 

Voornamen : ………………………………..……..………………. Adres : ……………………………………………………………… 

Achternaam : …………………………………………….….…….. PC/Plaats : ………………….……………..….……………………… 

Roepnaam : ………………….………….…….………….………. Tel. nr. : ………………….………….………..…………………… 

Geb. datum : ………………….………….…………….….………. E-mail : ………………….………….………………..…………… 

Geb. plaats  : …………………………………………………………. Geslacht : …………………………………………………………….. 

Medicijngebruik: ……………………………………………………. 

Reeds eerder gekorfbald (J/N): ………………..……………. Wel/niet spelend lid (J/N):………………..………………………. 

Bij minderjarigen: 

Naam ouder/verzorger:………………………………………….. Tel.nr. :………………………………………………………………. 

Adres ouder/verzorger:………………………………………….. Datum : ………………………………………………………………. 
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