
 
  s.v.p. verder invullen aan keerzijde  

Opgericht 1 september 1932 Koninklijk goedgekeurd 23 juni 1960                                                                                     

R.K.D.E.S. KUDELSTAART         
            R.K. Sportvereniging "Door Eendracht Sterk" 
     Sportpark: Wim Kandreef 4, 1433 HM Kudelstaart 
      Website: www.rkdes.nl 
  

Aanmeldingsformulier RKDES HANDBAL 
 
Achternaam : ……..…………..…………….………..……… Voorvoegsel:………..…………  
 
Roepnaam : ………..…………………….… Voorletters:       ……………………… M  /  V   
 
Geboortedatum : ……………………………..………………  
 
Straat + huisnummer : ………………………………………………..……………………………….… 
 
Postcode + plaats : ……………………… ……………..………………………………………………. 
 
Telefoon : ………………………..…………. Mobiel: ……………….….…………..…..…………..…. 
 
E-mailadres : …………………………… …………..……………..…………………………….…….… 
 
Spelers van 16 jaar en ouder: Bij spelers van 16 jaar en ouder is de ledenadministratie gerechtigd 
om eventueel een kopie van een legitimatiebewijs te vragen. 
 
Gegevens ouders alleen bij aanmelding van jeugdleden invullen: 
 
Voor + Achternaam Ouder 1 :  ……………….……………… Mobiel: ……………………..…..… 
 
E-mailadres : ……………………………..…………..……………..…………………………….…….… 
 
Voor + Achternaam Ouder 2 : …………………………..…… Mobiel: ……………………..…..… 
 
E-mailadres : ……………..……………………………………..…..…………………………….…….… 
 
Bijzonderheden van uw zoon/dochter: ………………………………..….…………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
(indien van toepassing en van belang voor ons)    
 
Contributiebetaling per automatisch incasso is verplicht. 
 

Machtigingskaart automatisch incasso (invullen in blokletters) 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan RKDES om van zijn/haar hieronder 
genoemde bankrekening jaarlijks het contributiebedrag in 2 termijnen te incasseren. 1e termijn 1 oktober  
en de 2e termijn 1 februari. Het abonnement van de Treffer (indien van toepassing) wordt gelijktijdig met 
de 2 termijnen van de contributie geïncasseerd.  
Zonder onderstaande gegevens en ondertekening wordt deze aanmelding niet geaccepteerd ! 
 
IBAN rekeningnummer:                                                                    
 
Op naam van :  
 
Adres:                                                              Postcode:                       Woonplaats:  
 
Datum:                                                             Handtekening:  
 

 
 



 
Aanmelding als: 
 
Lid handbal jeugd Lid handbal senioren 
 
Wilt u het clubblad de Treffer ontvangen:    ja   nee 
In Kudelstaart: € 32.50 en   Postabonnement : € 65,--  per jaar (via de website gratis te downloaden) 
Het abonnement van De Treffer (indien van toepassing) wordt gelijktijdig met de contributie 
geïncasseerd 

 
Wij maken u erop attent dat het vervoer van en naar de uitwedstrijden onder de 
verantwoordelijkheid van de ouders valt. Dit betekent dat de ouders bij toerbeurt rijden.  

Om onze vereniging draaiende te houden zijn vele vrijwilligers nodig.  

Aan het jeugdlidmaatschap is de verplichting van de wettelijk vertegenwoordiger verbonden om 
eenmaal per jaar op een zaterdag of zondag een dagdeel (max 3 uur) mee te draaien met een bardienst. 
Het is niet mogelijk deze verplichting af te kopen. Indien u op een andere wijze als vrijwilliger voor 
RKDES optreedt hoeft u geen bardiensten te draaien (maar het mag natuurlijk wel). Meer informatie over 
de bardiensten kunt u vinden op de website.  

Hieronder vermelden wij diverse taken die u ook zou kunnen invullen. Dit geldt zowel voor seniorenleden 
als ouders van jeugdleden. Wilt u hieronder aangeven in hoeverre wij u in de toekomst kunnen 
benaderen, indien wij weer nieuwe vrijwilligers nodig hebben. Graag minimaal één hokje aankruisen.  

Wilt u als coach fungeren in het team van uw kind       
Wilt u af en toe een bardienst draaien         
Wilt u als scheidsrechter wedstrijden bij de jeugd fluiten      
Wilt u de training verzorgen of daarbij assisteren       
Wilt u meehelpen met de organisatie van evenementen           
Wilt u op de eerste vrijdag van april meehelpen met het ophalen van oud papier   
Wilt u meehelpen in het leggen van het eerste contact met mogelijke sponsoren   
Anders (bijv. interesse in een bestuursfunctie) ………………………………….  

In het kader van de Algemene Verordening Gegevens (AVG) heeft RKDES een privacybeleid opgesteld. In 
dit beleid geeft RKDES aan welke gegevens ze verzamelt en waarom ze verzameld worden. Zie de Privacy 
Policy op de website: https://www.rkdes.nl/privacy-policy 

Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier geeft u RKDES toestemming om uw persoonsgegevens te 
verwerken. 

Naam en voorletters ( bij jeugdleden de ouder/verzorger):      ……………………………….. 
 
Handtekening ( bij jeugdleden de ouder/verzorger):  ............................................ 
 
Datum:        ……………………………….. 

Opzegging/wijziging van het lidmaatschap dient u schriftelijk of via de mail voor 1 mei door te geven bij 
de betreffende ledenadministratie: rkdes@handbal.nl 

Dit formulier ingevuld sturen naar: 
Handbal: Wendy Verzeilberg, Ampèrestraat 1, 1433 KV Kudelstaart of per mail naar rkdes@handbal.nl 
  
 
Graag een pasfoto als bijlage meesturen. 

 
 
 
 
 

 


