
Het verenigingsjaar loopt van 1 juni tot en met 31 mei. 
Tussentijds bedanken als lid is mogelijk, maar de contributie blijft dan verschuldigd over het gehele 
verenigingsjaar. Dit in verband met verplichtingen aan de korfbalbond, die Swift bij aanvang van het 
seizoen is aangegaan.

Ondergetekende zal de contributie betalen:

O  in vier termijnen middels automatische incasso 
(graag incassoformulier invullen op de achterkant van dit aanmeldingsformulier)

Dit aanmeldingsformulier met een pasfoto’s (deze is nodig voor een digitale spelerskaart) 
kunnen gestuurd worden aan: 

K.V. Swift
p/a Kees en Els Blankenburgh,
Gerrit van de Veenstraat 24
4332 AT  MIDDELBURG.
0118-614149
(inleveren bij de trainer/ster mag ook)

datum: ……………………………………..

Handtekening: …………………………………..
(voor minderjarigen handtekening van ouder/verzorger).

Voorletters + Achternaam : ………………………………………………………… M/V

Roepnaam : ………………………  Geb. datum: ……………………..

Adres : ………………………………………………………………

Postcode + Plaats : ………………………………………………………………

Telefoonnummer : ………………………  Traint bij ploeg: ………………….

Bankrekeningnr. : ………………………………………………………………

Lid met ingang van : ………………………………………………………………

         Indien je reeds lid bent geweest van een andere korfbalvereniging, vermeld dan hier de
         vereniging waar je het laatst hebt gespeeld: …………………………………………………

        Het Swift clubblad zal wekelijks digitaal verschijnen:

        Email-adres waar het clubblad naar toe moet worden gestuurd: …………………………

 



  
INCASSOFORMULIER
 

Hiermee machtig ik korfbalvereniging Swift om per kwartaal automatisch te 
incasseren   

Naam lid: _____________________________________________________

Van 

rekeningnummer:_____________________________________________________

Ten name van:    _____________________________________________________

Datum:   _____________

Handtekening 

rekeninghouder:  ________________________

Swift is een vereniging, die draait op heel veel vrijwilligers. Daarom doen we ook een beroep 
op ouders van leden om een (kleine) taak binnen de vereniging uit te voeren.
Te denken valt dan bijvoorbeeld aan een bardienst, een keer het clubhuis schoonmaken of  
helpen met een jeugdactiviteit.

Daarnaast hebben we mensen nodig die in een commissie van alles regelen voor Swift. 
Zo is zijn er mensen nodig voor de sponsorcommissie, de clubhuiscommissie, de 
evenementencommissie en/of het Swift-bestuur.
Mocht uw interesse (mede door werkgerelateerde ervaring) hier naar uitgaan dan kunt u dit 
ook aangeven.

Waarom moeilijk doen als het ook samen kan !!

(Naam)  ………………………………. …… heeft interesse om af en toe een (kleine) taak uit 
te 

voeren voor Swift.  Swift mag contact opnemen met mij.

(Naam) ………………………………………wil meer weten over de activiteiten van een Swift-

commissie of van het Swift-bestuur. Swift mag contact opnemen met mij.

 


