Christelijke Korfbal Club “KINDERDIJK”
Opgericht 6 juni 1953
Sportcomplex “MOLENZICHT“ Gr. v Prinstererstraat, Alblasserdam 078-6915988
Website: www.ckc-Kinderdijk.nl

Via dit schrijven willen wij je graag wat meer vertellen over hoe onze vereniging is georganiseerd en wat er
van de leden wordt verwacht.
De vereniging bestaat uit een bestuur en diverse commissies. Van enkele commissies zit ook een
afgevaardigde in het bestuur, zodat het bestuur van alles op de hoogte is en op de hoogte blijft.
Voorzitter:
Arjan de Jonge
Secretaris:
Annette Huijgen
Penningmeester: Martin Rijkee
Wedstrijdzaken:
Huibert Borsje
Contributies:
Josina Smitshoek
Ledenadministratie: Huibert Borsje

a.dejonge@dekoningvlees.nl
kinderdijk.alblasserdam@knkv.net
m.rijkee@planet.nl
huibert.borsje@gmail.com
josina@smitshoek.com
leden.kinderdijk@gmail.com

- tel .06 - 29582748
- tel. 0184 - 686717
- tel. 078 - 6919655
- tel. 06 - 53494992
- tel. 078 - 7070109
- tel. 06 - 53494992

COMMISSIES
Onze vereniging heeft diverse commissies.
De belangrijkste gegevens hierover staan vermeld op onze website: www. ckc-kinderdijk.nl.
AFMELDINGEN / INFORMATIE
- Senioren (senioren) vanaf 18 jaar:
- Junioren (A- jeugd) - 15 t/m 18 jaar:
- Aspiranten (B- en C-jeugd) - 11 t/m 14 jaar:
- Pupillen (D- en E-jeugd) - 8 t/m 10 jaar:
- Welpen / Kangoeroes (F-en W-jeugd)

)
) De telefoonnummers kun je vinden in de weekbrief.
)
)
)

LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar dat inhoudt dat je pas
aan het eind van het lidmaatschapsjaar kunt bedanken. Reden hiervan is dat een (nieuw) lid wordt
aangemeld bij het K.N.K.V. (Koninklijk Nederlands Korfbal Verbond) en de vereniging al voor het komende
jaar contributie moet betalen aan het K.N.K.V. Tussentijds kunnen er geen bedankjes door worden gegeven
aan het K.N.K.V. Dit kan pas aan het eind van het seizoen..
CONTRIBUTIES
De contributies van onze vereniging zijn voor het seizoen 2017 – 2018 als volgt:
leeftijd:
Minies (Kangaroes)
tot 8 jaar:
8 t/m 14 jaar:
15 t/m 18 jaar:
19 jaar en ouder:
Midwekers/bootcamp:
Rustende leden:

automatische incasso: *)
€ 6,75
€ 10,00
€ 13,50
€ 15,75
€ 20,25
€ 12,25
€ 6,00

*) Bijgaand het aanmeldformulier zit hiervoor een machtiging.
Bij het bereiken van de 8- 15- of 19-jarige leeftijd geldt dan per 1e van de volgende maand de hogere
contributie.
z.o.z.

-2DIGITALE PASFOTO'S
Senioren, midwekers en A- t/m F-jeugd moeten een digitale “pasfoto” inleveren (hoeft niet te voldoen
aan de officiële pasfotoregels), omdat hiervoor een digitale spelerspas moet worden gemaakt. Dit zijn
passen waarmee een scheidsrechter (en het K.N.K.V.) kan controleren of de juiste personen wel in het
goede team meespelen.
(Pasfoto s.v.p. per e-mail versturen naar de ledenadministratie leden.kinderdijk@gmail.com.)
WEEKBRIEF
Elke week verschijnt er een "weekbrief" waarin de wedstrijden en tijden staan en hoe de opstelling van
elk team is. Deze weekbrief is te vinden op de website van onze vereniging: www.ckc-kinderdijk.nl
en wordt ook per e-mail verstuurd naar het door u opgegeven e-mailadres.
TRAININGSTIJDEN
Deze kunnen opgevraagd worden bij één van de commissies. Bij welke commissie je moet zijn, is
afhankelijk van je leeftijd.
AFMELDINGEN
Als je een keer niet kunt spelen, dan moet je dit doorbellen bij een afmeldadres. Hiervoor zijn speciale
telefoonnummers. Deze staan vermeld in de "weekbrief".
VERVOER
Bij de senioren wordt verwacht, dat de spelers en speelsters zelf het vervoer regelen. Bij de jeugd
worden de ouders gevraagd om te rijden. Natuurlijk staat daar een vergoeding tegenover. Een
declaratieformulier kun je vragen bij de penningmeester of bij één van de commissieleden.
CLUB-TENUE
Het clubtenue bestaat uit een geel shirt, blauw broekje / rokje, voetbalschoenen (voor veldcompetitie)
en zaalschoenen (voor zaalcompetitie). Onze vereniging heeft zelf ook kleding te koop, echter in
beperkte mate.
LID WORDEN ?
Dit kan door het aanmeldformulier (inclusief machtiging) en de leden-/ouderkaart in te vullen en te
versturen naar de ledenadministratie, p/a Huibert Borsje, Oost Kinderdijk 283, 2953 CM
Alblasserdam. Dit kan ook per e-mail naar leden.kinderdijk@gmail.com.

P.S. Mochten er nog vragen zijn, neem dan contact op met een van genoemde personen.

Het bestuur van C.K.C. Kinderdijk

Aanmeldformulier lidmaatschap CKC Kinderdijk
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Man/vrouw

m/v

Geboortedatum
Adres
Postcode en woonplaats
Soort lid

Spelend / midweek / bootcamp / kangoeroe / rustend lid

Voor en achternaam contactpersoon*
Telefoon (vast)**
Telefoon (mobiel)**
E-mailadres**
* Geldt alleen voor jeugdleden tot 18 jaar
** Bij jeugdleden tot 18 jaar gegevens van contactpersoon

Machtiging doorlopende sepa incasso
Gegevens incassant
Naam
c.k.c. Kinderdijk
Adres
Schrijv ertje 12
Postcode en woonplaats
2954BG Alblasserdam
Land
Nederland
Incassant ID
NL74ZZZ403216320000
Kenmerk machtiging
NCX25X40000…
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan
* c.k.c. Kinderdijk om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af
te schrijven inzake contributie bovengenoemd lid
* uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van c.k.c.
Kinderdijk
Als
u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken
na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden

Naam en voorletters
Adres
Postcode/woonplaats
Land
IBAN (rekeningnummer)
Datum

Handtekening ***

*** Voorwaarden voor aanmelding zijn weergegeven op achterzijde van dit formulier

Voorwaarden behorende bij aanmelding lidmaatschap CKC Kinderdijk
Het lidmaatschap loopt van 1 juli tot en met 30 juni.
De contributie wordt maandelijks afgeschreven middels automatische incasso. Bij het
bereiken van de 8-, 15-, of 19 jarige leeftijd geldt per 1e van de volgende maand de hogere
contributie. Informatie over de actuele tarieven kunt u vinden op onze website: www.ckckinderdijk.nl
Alleen in uitzonderlijke gevallen zal de contributieverplichting komen te vervallen op het
moment dat het secretariaat schriftelijk op de hoogte is gebracht van de opzegging. In alle
andere gevallen loopt de contributieverplichting door tot het einde van het lopende
seizoen. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email te gebeuren bij
Huibert Borsje: Oost Kinderdijk 283 of leden.kinderdijk@gmail.com , uiterlijk vóór 31 mei.
Van spelende leden ontvangen wij graag zo spoedig mogelijk een recente pasfoto, zodat de
spelerskaart kan worden aangemaakt. Deze pasfoto kan worden ingeleverd bij Huibert Borsje
of bij het juiste commissielid, vraag hiernaar bij de trainer.
Het clubtenue bestaat uit een blauw broekje of rokje met een geel shirt. Elk lid dient zelf
zijn/haar blauwe korfbal broekje- of rokje aan te schaffen. Op dit moment zijn alle teams
voorzien van sponsorshirts.

Leden-/ouderkaart CKC Kinderdijk
Nieuw lid of vader/verzorger jeugdlid

Moeder/verzorgster jeugdlid

Voor- en achternaam
Beroep
Opleiding(en)
Ervaring met vrijwilligerswerk
Bestuurlijke ervaring
Ik ben beschikbaar voorvrijwilligerswerk

Ik heb voorkeur voor

Ik heb belangstelling voor

Datum

0

Wekelijks

0

Wekelijks

0

Maandelijks

0

Maandelijks

0

Seizoensgebonden

0

Seizoensgebonden

0

Projectbasis

0

Projectbasis

0

Weekdagen - overdag

0

Weekdagen - overdag

0

Weekdagen - avond

0

Weekdagen - avond

0

Zaterdag

0

Zaterdag

0

Leiden jeugdploeg

0

Leiden jeugdploeg

0

Trainen jeugdploeg

0

Trainen jeugdploeg

0

Draaien van kantinedienst

0

Draaien van kantinedienst

0

Verrichten van onderhoudswerkzaamheden

0

Verrichten van onderhoudswerkzaamheden

0

Beheer van materialen

0

Beheer van materialen

0

Verrichten van adminitratieve zaken

0

Verrichten van adminitratieve zaken

0

Verrichten van financiele taken

0

Verrichten van financiele taken

0

Verzorgen van voorlichting

0

Verzorgen van voorlichting

0

Verzorgen van PR

0

Verzorgen van PR

0

Werven van adverteerders en sponsoren

0

Werven van adverteerders en sponsoren

0

Werven van nieuwe leden

0

Werven van nieuwe leden

0

Organiseren van aktiviteiten

0

Organiseren van aktiviteiten

0

Verzorgen van (geblesserde) spelers

0

Verzorgen van (geblesserde) spelers

0

Verlenen van EHBO bij wedstrijden en toernooien

0

Verlenen van EHBO bij wedstrijden en toernooien

0

Fluiten van wedstrijden

0

Fluiten van wedstrijden

0

Bekleden van bestuursfunctie

0

Bekleden van bestuursfunctie

0

Bekleden van functie in commissie

0

Bekleden van functie in commissie

0

…

0

…

0

…

0

…

0

…

0

…

Handtekening

