Inschrijfformulier

Inschrijving
Als u overweegt spelend lid te worden van Sporting West, of als u denkt dat het misschien
leuk is voor uw kind(eren) kom dan eerst eens vrijblijvend meetrainen. We korfballen
ongeveer van september t/m mei. In een seizoen spelen we twee competities, een op het
veld en een in de zaal. Ons kunstgrasveld ligt in het Westerpark en in de zaalcompetitie is de
Van Hogendorphal onze thuishal, we trainen daar dan ook.
Na de proeftrainingen vragen wij u een inschrijfformulier in te vullen zodat wij u kunnen
opnemen in ons ledenbestand. Zodra leden gaan deelnemen aan de competitie hebben wij
een (digitale) pasfoto nodig voor de spelersregistratie. Houdt u er alstublieft rekening mee
dat u spelend lid wordt voor een heel seizoen en derhalve ook voor een heel seizoen
(periode juni t/m mei) contributie verschuldigd bent.
Achternaam
Voornaam
Geboortedatum

m / v Geboorteplaats

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon

Mobiel

E-mail
Wij versturen ons clubblad digitaal op het door u opgegeven e-mail adres.
Al eerder lid geweest van korfbalvereniging?
Gegevens van uw IBAN bankrekening **
ten name van
Amsterdam,

(datum)

(handtekening*)

Ondergetekende machtigt de penningmeester de contributie automatisch te innen van deze rekening.
Amsterdam,

(datum)

(handtekening*)

*) voor minderjarigen de handtekening van ouders/verzorgers
Instructie voor de Sporting Wester die dit formulier heeft aangenomen:
Infoblad over contributie teruggeven aan het aspirant-lid.
Inschrijfformulier & Inventarisatieformulier zo spoedig mogelijk inleveren bij Laura Spruijt (jeugd) of Ellen Sebregts (senioren) t.b.v.
verenigings- en KNKV-registratie.

akc Sporting West is gevestigd in het Ladderhuis midden in het Cultuurpark Westergasfabriek.
Klönneplein 10-12, 1014 DD Amsterdam,
Website: www.sportingwest.com Contact: secretaris@sportingwest.com

Inschrijfformulier

Inventarisatieformulier
In te vullen door seniorenleden en door de ouders/verzorgers van jeugdleden.
Alleen voor intern gebruik van Sporting West bestuur.

Naam nieuw (jeugd)lid
Telefoon en/of mailadres
Om je te leren kennen willen wij graag van je weten:
Wat is je beroep?
In welke branche/ bij welk bedrijf ben je werkzaam?

AKC Sporting West is een vereniging die geheel draait op de bijdragen van vrijwilligers daarom
vragen wij je voor welke van de onderstaande werkzaamheden wij af en toe een beroep op jou
mogen doen:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

het helpen vervoeren van de jeugdspelers naar uitwedstrijden
het doen van bardiensten in de kantine op een vaste trainingsavond;
het doen van bardiensten, af en toe tijdens (jeugd)wedstrijden;
het (helpen) trainen van een jeugdteam, eens per week;
het (helpen) coachen van een (jeugd)team, eens per week;
het (helpen) organiseren van jeugdactiviteiten;
in een redactieteam, eens per 3 maanden het clubblad maken;
het doen van een zaaldienst tijdens (zaal)thuiswedstrijden, eens per maand,
in een ploegje, eens per 3 maanden helpen schoonmaken clubhuis en kleedkamers,
’s avonds;
in een ploegje, eens per 3 maanden helpen schoonmaken clubhuis en kleedkamers,
overdag;
het fluiten van (jeugd)wedstrijden*;
andere kennis of vaardigheden waarvoor wij je mogen benaderen, nl:

*want dat kun je of je wilt het leren

Hartelijk bedankt voor het invullen van dit formulier.
Als je aangegeven hebt dat we een beroep op je mogen doen dan zullen we je binnenkort
benaderen.
Als je (nog) niets hebt aangekruist dan hopen we dat het enthousiasme van de andere vrijwilligers
aanstekelijk werkt. Je kunt je altijd aanmelden via bestuurs- of commissieleden.
Vele handen maken licht werk!
Het bestuur van
AKC Sporting West

akc Sporting West is gevestigd in het Ladderhuis midden in het Cultuurpark Westergasfabriek.
Klönneplein 10-12, 1014 DD Amsterdam,
Website: www.sportingwest.com Contact: secretaris@sportingwest.com

Inschrijfformulier

Contributie
AKC Sporting West kent geen betaalde leden. Alle bestuurs- en commissieleden zijn
vrijwilligers en ook de spelers worden niet betaald. Van de contributie betalen wij o.a. de
KNKV-contributie, de verzekeringen, de huur van de sporthal en het onderhoud van het
clubhuis.
De contributie bedraagt voor:
senioren spelende leden
junioren spelende leden
jeugd spelende leden
niet spelende seniorenleden*
niet spelende jeugdleden*
donateurs, minimaal

€
€
€
€
€
€

ING Bank, ten name van Sporting West

20,00 per maand (12 x per jaar)
15.00 per maand
12.00 per maand
12.00 per maand
10,00 per maand
10.00 per maand
NL14INGB0005086060

* niet-spelende leden en niet-spelende jeugdleden zijn diegenen die zich aangemeld
hebben als lid van Sporting West, deelnemen aan verenigingsactiviteiten, maar niet
deelnemen aan de competitie. Niet-spelende leden zijn ook als niet-spelend lid bekend bij
het wedstrijdsecretariaat en de contributieadministratie.
**De contributie wordt door de penningmeester automatisch geïnd. Met uw handtekening
machtigt u hem daartoe.

Tenue
Bij Sporting West spelen wij allemaal in hetzelfde tenue:
De kosten:
Shirt €36,25
Broek €18,25
Rokje €30,25

AKC Sporting West
Klönneplein 10-12
1014 DD Amsterdam
Voorzitter:
Penningmeester:
Secretaris:
Jeugdzaken

Aan te schaffen bij:
Hoenson Jeans
Haarlemmerdijk 29
1013 KA Amsterdam
020-662 0420

www.sportingwest.nl
secretaris@sportingwest.com
!020- 4750571
Irma Hobijn
Rob van Nifterick
Ellen Sebregts
Henne Post

075-6215388
0299-641162
06-17858421
0299-643511

akc Sporting West is gevestigd in het Ladderhuis midden in het Cultuurpark Westergasfabriek.
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