
                

                                        KORFBALVERENIGING 

     DE TINNEN LEPPEL    
     HANTUM 

 

     Secretariaat:   Hilda Veeninga 
         Pastorijlân 7 
         9147 BE   Hantum 
          0519-571879 

 

OPGAVE NIEUW LID 
 
 
Achternaam: 
 
Voorletter(s): 
 
Roepnaam: 
 
M/V: 
 
Geboortedatum: 
 
Straat en huisnummer: 
 
Postcode en woonplaats: 
 
Telefoonnummer: 
 
E-mailadres: 
 
Lid per: 
 
Soort lid: pupil/aspirant/junior/senior/trainingslid 
 

 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan de korfbalclub DTL om 
van zijn/haar onderstaande bankrekening bedragen te incasseren wegens contributie. 
 
Naam:…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
IBANrekeningnummer: ………………………………………………………………………………..   
 
 
Datum:…………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Handtekening:…………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
Dit formulier inleveren op het secretariaatsadres. 



 
Hartelijk welkom  als nieuw lid van kv DTL 

Korfbal is een bijzondere teamsport, de enige sport waarin dames en heren / meisjes en 
jongens samen een team vormen. Je mag bij korfbal niet lopen met de bal en je kunt  alleen 
door met elkaar samen te werken tot resultaten komen. Zo geldt het ook voor de gehele 
organisatie van onze vereniging. Want onze vereniging draait geheel op vrijwilligers en samen 
maken we het mogelijk dat wij en onze kinderen kunnen trainen en aan korfbalwedstrijden deel 
kunnen nemen. 
 
Een lidmaatschap van kv DTL kan daarom niet zonder de vervulling van vrijwilligerswerk    
gezien worden, waarbij u als lid of als ouder van een jeugdlid ook een rol in gaat spelen.  

  Onderstaand  een overzicht van wat er van u wordt verwacht. 
 
Van de senior- en juniorleden wordt verwacht: 

- Trainen van een jeugdteam óf 
- Jeugdwedstrijdleider van jeugdwedstrijden (ca. 6x per jaar) óf 
- Scheidsrechter van junior- of seniorwedstrijden. 
- Vervoer trainingen (eigen indeling) en wedstrijden (ingedeeld door vereniging); 
- Bij toerbeurt wassen van wedstrijdtenues. 

Daarnaast wordt er een beroep op u gedaan bij de schoonmaak en onderhoud van de accommodatie in 
Hantum. 
 
Van de ouders van jeugdleden wordt verwacht (pupillen, aspiranten en deels junioren): 

- Vervoer trainingen: 
-  Veld Hantum, eigen indeling; 

       -  Zaal Ternaard (pupillen) / Holwerd (aspiranten en junioren), ingedeeld door vereniging (ouders rijden  
                 bij team(s) waarin uw kind(eren) is/zijn ingedeeld), rijdersbeurten evenredig verdeeld per team; 

- Vervoer  wedstrijden: 
 Zowel veld als zaal ingedeeld door vereniging (ouders ingedeeld bij één jeugdteam waarin uw of een 
van uw kind(eren) is ingedeeld, rijdersbeurten evenredig verdeeld binnen dat team); 

- Bij toerbeurt wassen van teamtenues; 
- Vervullen van kantinedienst tijdens veldcompetitie (ca. 2 dagdelen per jaar). 

 
De volgende zaken worden door de vereniging geregeld: 

- Indelingen van teams; 
- Verzorgen van trainers en leidsters; 
- Plannen van trainingsdagen en -tijden (jeugdteams meestal 1x per week); 
- Plannen van wedstrijden (6x in de herfst op het veld, 12x/14x in de winter in de zaal, 6x in het voorjaar 

op het veld);  
- Wedstrijdtenues (hier vallen trainingspakken, korfbalschoenen, sokken e.d. niet onder). 

 
Contributie 
De contributie kunt u terugvinden op onze website www.kvdtl.nl. Inning van de contributie gebeurt maandelijks 
(12x per jaar) door middel van automatische incasso rond de 25

e
 van de maand. Een seizoen duurt van juli tot 

juni het opvolgende jaar. 
 
Beëindiging lidmaatschap 
Afmeldingen moeten vóór 1 mei worden gedaan. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per einde van het 
lopende seizoen. Met het ledenbestand op deze datum deelt  kv DTL de teams in en worden de zaaluren voor 
het komende winterseizoen vastgelegd. Wijzigingen in aantal teams na deze datum brengt onnodige kosten met 
zich mee. Daarom stelt kv DTL dat bij afmelden vanaf 1 mei de contributie verschuldigd is tot het einde van het 
daaropvolgende seizoen.  
Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt alleen door het inleveren van een ingevuld opzeggingsformulier. Dit 
formulier is verkrijgbaar bij de secretaris van het bestuur of kan aangevraagd worden via dtl.hantum@knkv.net.  
 
Voor meer informatie verwijzen we u naar onze website www.kvdtl.nl. Natuurlijk kunt u ook het bestuur 
benaderen, zie hiervoor de contactgegevens. 
 
Veel korfbalplezier toegewenst! 
 
Bestuur kv DTL       

http://www.kvdtl.nl/
mailto:dtl.hantum@knkv.net
http://www.kvdtl.nl/

