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Woerdense Korfbalverenging Reflex 
Opgericht  : 9 februari 1972 

Correspondentieadres : Molenvlietbaan 32  3448 DC Woerden 

ING IBAN  : NL26INGB0002994330 t.n.v. WKV Reflex 

www.wkvreflex.nl info@wkvreflex.nl  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij wensen u / jou een gezellige en sportieve tijd toe bij Reflex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Voor u/jou ligt het aanmeldingsformulier van de WKV Reflex. Door het strookje aan de onderzijde van dit formulier te ondertekenen en 

in te leveren bij bovengenoemd correspondentieadres, geeft u/jij zich op als lid van de WKV Reflex. De contributie per kwartaal 

bedraagt per ingang van 1 januari 2017: 

Categorie   Leeftijd             Spelend        Niet spelend 

Senioren   19 jaar en ouder   € 61,00   € 26,50 

Junioren   16 t/m 18 jaar   € 46,00   € 24,00 

Aspiranten   12 t/m 15 jaar   € 35,00   € 18,50 

Pupillen    06 t/m 11 jaar   € 30,00   € 14,25 

Kangoeroeklup   jonger dan 6 jaar      € 6,50 

Donateurs   Donatie minimaal € 26,75 per jaar. 

Algemene informatie: 

Voor spelende jeugd- en seniorenleden wordt door WKV Reflex kleding in bruikleen verstrekt tegen een vergoeding van € 11,80 per 

seizoen. Deze vergoeding zal in het derde kwartaal van elk jaar worden geïncasseerd. 

- Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk, brief of per email, gericht aan de penningmeester van WKV Reflex en is 

alleen mogelijk per 30 mei van elk jaar.   

- Let op de contributie is bij opzegging verschuldigd tot einde van het seizoen te weten 30 juni van elk jaar! 

- Statuten en huishoudelijk reglement zijn op aanvraag bij het bestuur verkrijgbaar.  

 

Naam/Voorletters  :             

 

Roepnaam:   :            

 

Geboortedatum       :                   M  /  V   

 

Geboorteplaats  :            

 

Adres  :            

 

Postcode en Woonplaats :            

 

Telefoonnummer  :     Mobiel:         

 

E-mail adres   :            

Heeft u eerder gekorfbalt? Zo ja, weet u uw spelersnr van de bond?______________________ 

Geeft zich hierbij op als  Spelend lid / Niet spelend lid / Kangoeroe / Donateur* van de WKV Reflex met ingang van _______________                   

   

Contributie / Donatie €_________Per kwartaal / Per jaar*  Kleedgeld  €____________ Per jaar 

 

Handtekening ouders / verzorgers bij leden jonger dan 18 jaar. 

Z.O.Z. 
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De contributie dient via automatische incasso te worden voldaan. Bij deze machtig ik WKV Reflex tot wederopzegging de per kwartaal 

verschuldigde contributie en het jaarlijks verschuldigde kleedgeld voor het lid (leden) zoals hierboven verwoord van mijn bank- of 

girorekening af te schrijven. 

 

Achternaam + Voorletters : ___________          ___________ 

 

Adres   : ___________          ___________ 

 

Postcode + Woonplaats : ___________          ___________ 

 

IBAN nr   : ___________          ___________ 

 

Handtekening rekeninghouder: _____________________________________________________ Datum:___________________________________ 

De verschuldigde contributie zal aan het begin van elk kwartaal automatisch worden geïncasseerd. Het verschuldigde kleedgeld zal aan 

het begin van het derde kwartaal worden geïncasseerd. Indien u niet akkoord bent met de automatische afschrijving van de 

verschuldige contributie en/of kleedgeld dan kunt u bij uw eigen bank opdracht geven om het bedrag terug te boeken binnen 30 dagen. 

Mocht om wat voor reden dan ook geen automatische incasso plaats kunnen vinden dan blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor het 

tijdig overmaken van de verschuldigde contributie en/ of kleedgeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulier kunt u inleveren bij de trainer / coach of bij de 

penningmeester op het volgende adres 

Molenvlietbaan 32 

3448 DC  Woerden 

 

  

In te vullen door WKV Reflex: 

Ingevuld door   :            

 

Ledenlijst KNKV bijgewerkt  : ja/nee 

 

Opgenomen in de mailing  : ja/nee     

 

Gezien door penningmeester : ja/nee 
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