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 U kunt dit formulier inleveren bij de trainer of bij het secretariaat:   

 Angela Bras, Westhavendijk 100, 4475 AE  Wilhelminadorp 

 

INSCHRIJFFORMULIER KV TOGO 

Naam:          man/vrouw 1 

Adres: 

Postcode en Woonplaats: 

Geboortedatum:  

e-mailadres: 

mobiele telefoonnummer (jeugd-)lid : 

voor jeugdleden ook mobiele nummer(s) ouders/verzorgers: 

voor jeugdleden ook e-mailadres ouders/verzorgers: 

Datum inschrijving: 

Handtekening  (voor jeugdleden tot 18 jaar tekent de ouder/verzorger): 

 

Met deze inschrijving verklaart u zich akkoord met onderstaande aangevinkte opties : 

✓ Het betalen van de verplichte contributie 

✓ Het gebruik van uw persoonsgegevens voor inschrijving bij het KNKV en de 

ledenadministratie, het gebruik van uw mobiele nummer en e-mailadres voor Sportlink 

het verstrekken van informatie vanuit de vereniging via de digitale nieuwsbrief en het 

doorgeven van informatie voor het team via Whatsapp-groep (informatie is te vinden in 

de Privacy policy van KV TOGO zie www.kvtogo.nl) 

o Het gebruik van uw geboortedatum voor de verjaardagenlijst in de digitale nieuwsbrief 2 

o Het publiceren van teamfoto’s door KV TOGO in digitale nieuwsbrief, op www.kvtogo.nl 

en social media 2  (NB. als u geen akkoord wilt geven op het publiceren van groepsfoto’s, 

dan laat u dit bolletje open;  voor het publiceren van individueel foto-materiaal wordt altijd 

afzonderlijke toestemming gevraagd) 

Op de achterzijde van dit formulier staat informatie over de wijze waarop u als vrijwilliger een 

bijdrage kunt leveren bij KV TOGO. Wij stellen het op prijs als u deze ook invult.

                                                           
1 Doorhalen wat niet van toepassing is 

2 Aanvinken als u met deze optie akkoord bent  

http://www.kvtogo.nl/
http://www.kvtogo.nl/
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Vrijwilliger bij  KV TOGO 

Wij vragen alle (ouders van) leden om zo mogelijk een bijdrage te leveren bij de activiteiten 

van de vereniging als vrijwilliger. Er zijn heel veel verschillende mogelijkheden die variëren 

van eenmalig een keer helpen bij een activiteit, tot structureel helpen bij bijvoorbeeld de 

kantinedienst, de klusgroep, commissies, als trainer/coach of in het bestuur. 

In ons Vrijwilligersbeleid staat beschreven hoe belangrijk vrijwilligers voor onze vereniging 

zijn. U weet zelf het beste, wat u leuk vindt om te doen of waar u goed in bent. We hopen dat 

er activiteiten binnen de vereniging liggen, waarmee een goede match te maken is.  

Alle vrijwilligers worden jaarlijks uitgenodigd voor een Vrijwilligersbijeenkomst. Vrijwilligers 

die zich structureel gedurende meerdere uren per week inzetten voor TOGO, ontvangen een 

consumptiebon voor de kantine. 

Familiaire betrokkenheid bij de vereniging, dus (groot-) ouders die een keer rijden met het 

team van hun (klein-)kind, of het wassen van de shirts, zien we niet als vrijwilligerswerk.  

Hieronder staat een overzicht van vrijwilligersactiviteiten. U kunt ons laten weten waarvoor 

we u vrijblijvend mogen benaderen, door deze categorie(en) aan te vinken. Vanuit de 

vereniging leggen we dan contact met u, om u verdere uitleg te geven. Daarna vragen we 

aan u of we op u mogen rekenen. Want vrijwilligerswerk is wél vrijwillig, maar niet vrijblijvend. 

 

KV TOGO mag mij vrijblijvend benaderen voor de volgende activiteit(en):  

o Kantinedienst 

o Klusgroep 

o Trainer/Coach 

o Commissielid Korfbaltechnische commissie 

o Commissielid Verenigingscommissie 

o Commissielid Sponsorcommissie 

o Communicatie-activiteiten 

o Oud papier ophalen 

o Eenmalige activiteiten 

o Anders nl.:  
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Toelichting bij de inschrijving voor lidmaatschap bij KV TOGO 

Persoonsgegevens en Privacy policy 

KV TOGO vraagt u alleen om persoonsgegevens die nodig zijn om het lidmaatschap van de 

vereniging te kunnen regelen. In onze Privacy policy staat beschreven hoe wij de privacy van 

uw gegevens waarborgen. De Privacy policy maakt onderdeel uit van ons Huishoudelijk 

Reglement en is gepubliceerd op onze website www.kvtogo.nl 

Contributieverplichting 

Met deze inschrijving verklaart u zich akkoord met het betalen van de verplichte contributie. 

Het overzicht met de bedragen per leeftijdscategorie voor het huidige en komende 

verenigingsjaar vindt u hieronder. 

U kunt uw contributie voldoen door middel van een automatische incasso, waarvoor u een 

machtigingsformulier kunt invullen en ondertekenen, of door zelf maandelijks het 

verschuldigde contributiebedrag via uw eigen bank over te maken aan KV TOGO IBAN NL66 

RABO 0305 8950 60 t.n.v. KV TOGO te Goes, onder vermelding van uw naam. 

Contributie bedragen: 

Contributie per maand:     2018/2019 

Leeftijd Contributie 

vanaf 18 jaar € 16,50 

14 t/m 17 jaar € 13,50 

10 t/m 13 jaar € 12,00 

6 t/m 9 jaar € 10,50 

4 of 5 jaar (Kangoeroes) €   8,50 

2 of 3 jaar (Kruumels) €   5,50 

rustend lid €   8,00 

Kombifit en Trimmers € 11,50 

student (niet trainend) (50% korting) €   8,25 

    

4e lid van één gezin 50% korting (laagste contributie) 

5e lid van één gezin (of meer) gratis (laagste contributie) 
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Sportkleding 

U krijgt een trainingspak van KV TOGO te leen, waarvoor wij u een bijdrage van € 10,00 per 

jaar vragen. Wanneer u een andere maat trainingspak nodig heeft, kunt u uw trainingspak 

gedurende het seizoen, op daarvoor aangewezen dagen, omruilen voor een andere maat. 

Trainingspakken worden door de vereniging na 4 jaar vervangen en het laatst gebruikte 

trainingspak wordt daarna eigendom van de gebruiker. 

Voor ieder team dat wedstrijden speelt zijn shirts van KV TOGO beschikbaar. U moet zelf 

zorgen voor een wit broekje of rokje en goede schoenen en sokken voor zaal en veld.  

 

Beëindiging lidmaatschap 

Wanneer u het lidmaatschap van KV TOGO wilt opzeggen, moet u dit minstens één maand 

voor afloop van het verenigingsjaar doen, dus uiterlijk 31 mei. Beëindiging gedurende het 

verenigingsjaar, kan alleen in goed onderling overleg, gezien de consequenties die dit heeft 

voor het team. Volgens de statuten van de vereniging bent u verplicht de resterende 

maanden te blijven betalen. De reden hiervoor is dat de vereniging ook 

betalingsverplichtingen voor een geheel verenigingsjaar heeft, zoals de jaarcontributie van 

de KNKV en de huur van zalen en velden. 

 


