
  

    Korfbalvereniging  d'Ommerdieck 
  
    Nieuwleusen 
                 
     Opgericht 25 mei 1978              KvK 40062148 

 
Het dagelijks bestuur 
Voorzitter:  Robert Batterink, Stekelbaars 76, 7711VS Nieuwleusen, 06-51301068,  

voorzitter@kvommerdieck.nl  
Secretaris:  Rianka van der Vegt-van Veldhuizen, Brasem 2, 7711VW Nieuwleusen, 06-15659719, 

secretaris@kvommerdieck.nl 

Penningmeester:            Inge Batterink, Brasem 4, 7711VW Nieuwleusen, penningmeester@kvommerdieck.nl 
 
Trainingen 
Plaats:   op sportpark ‘Het Klaverblad’ en in sporthal "De Spil” 
Tijd:               wordt in de nieuwsbrief, het veldprogramma en/of door de trainers bekend gemaakt. 

 

Wedstrijden 
Op het veld:  de jeugd op zaterdagmorgen, de junioren en senioren op zaterdagmiddag 
In de zaal:  op zaterdag, wisselende tijden voor alle teams 
 
Contributie  de volgende bedragen inclusief bondscontributie zijn vastgesteld (de 1e maand is gratis): 
Senioren:   € 50,00 per kwartaal (boven 20 jaar)  
Senioren jong:                 € 42,00 per kwartaal (18 t/m 19 jaar) 
Junioren:    € 36,00 per kwartaal (14 t/m 17 jaar) 
Aspiranten:    € 28,00 per kwartaal (11 t/m 13 jaar) 
Pupillen:    € 22,00 per kwartaal (  8 t/m 10 jaar) 
Kangoeroes:    € 16,00 per kwartaal (onder    8 jaar) 
Recreanten:    € 26,00 per kwartaal 
Overige leden:  € 18,00 per kwartaal 
 
Voor de contributie is bepalend welke leeftijd je hebt als lid op 30 juni, voor het seizoen begint. 
De contributie geschiedt door middel van automatische incasso in vier kwartalen, omstreeks: 
 

- 30 augustus   (contributie over augustus/ september/ oktober) 
- 30 november  (contributie over november/ december/ januari) 
- 28 februari     (contributie over februari/ maart/ april) 
- 30 mei            (contributie over mei/ juni/ juli) 

 
Opzeggen dient te gebeuren voor 1 juni of voor 1 december.  
 
Bankrekeningnummer NL13 RABO 03455 284 68 t.n.v. korfbalvereniging d'Ommerdieck. 
Voor (onterechte) afboekingen geldt de regeling van terugboeking van 56 dagen. Voor info zie: http://currence.nl/nl-
NL/Pages/default.aspx  
=======================================================================================
= 
 A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R 
Naam en voorletters: .............................................................................................................................................. 

Roepnaam:  .............................................................................................................................................. 

Naam betaler:                …………………………………………………………………………………….. 

Adres:   .............................................................................................................................................. 

Postcode/woonplaats: .............................../ ........................................................................................................ 

Telefoon:  .......................................... 06-nummer:  .............................................................................. 

Geboortedatum lid:  .......................................... e-mailadres:  .............................................................................. 

Datum aanmelding: ............................................  IBAN NR.: .......................................................................... 

Handtekening betaler:     ...................................................................................................... 

 

Let op: Bij dit aanmeldingsformulier moet ook een PASFOTO ingeleverd worden voor een wedstrijdpas of een digitale 

versie, scan van de pasfoto mag ook gemaild worden naar voorzitter@kvommerdieck.nl  

Gezien: 

Secretaris: Penningmeester: Voorzitter: Wedstrijdsecretaris:  
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