Korfbal, iedereen doet mee!
Korfbal, meer dan sport alleen
Korfbal is een veelzijdige sport. Je speelt samen in één team
met jongens en meisjes, je ontwikkelt snelheid en kracht,
uithoudingsvermogen en balvaardigheid. Ook leer
je in het spel zelf hoe je goed kunt aanvallen en verdedigen.
Kortom, korfballers zijn echte allround sporters. Maar korfbal is
meer dan sport alleen!

Iedereen doet mee!
Waar korfbal vooral bekend om staat, is het sociale, het
verenigingsleven. Iedereen kent elkaar en zorgt voor elkaar. En
iedereen doet mee. Bij KV Westergo worden naast het korfbal
regelmatig andere activiteiten georganiseerd voor de jeugd. Zo
worden er toernooitjes georganiseerd, houden we
jeugdavonden en aan het einde van het seizoen is er een
feestelijke afsluiting.

Belangrijk voor de ontwikkeling
Korfbal is niet alleen leuk om te doen, het helpt ook bij de
motorische, sociale en cognitieve ontwikkeling. Kinderen die
voldoende sporten en bewegen, voelen zich vaker gezond dan
kinderen die dat niet doen.

Leuk dat je ook komt korfballen!
Op de achterkant vind je wat informatie over onze vereniging
en wat je moet doen om lid te worden. Wil je meer informatie?
Over bijvoorbeeld contributie, bestuur of wedstrijden? Kijk dan
op onze website www.kvwestergo.nl, Facebook, Twitter of
Instagram. Je kunt ook terecht bij de trainers of mailen naar
info@kvwestergo.nl.

Welkom bij KV Westergo
We korfballen bij KV Westergo bijna het hele jaar door. In het najaar en het voorjaar trainen en spelen
we op ons eigen kunstgrasveld op Sportcomplex Het Bolwerk in Bolsward. In de winter trainen en
spelen we in Sporthal ‘De Middelzee’.
We hebben teams voor alle leeftijden. Hieronder zie je de contributiebedragen van alle teams.
Contributie per:
Senioren (peildatum: op 1 januari 19 jaar)
Midweek (speelt alleen op het veld wedstrijden)
Junioren (peildatum: op 1 januari 16 jaar)
Aspiranten (peildatum: op 1 januari 12 jaar)
Pupillen (peildatum: op 1 januari 6 jaar)
Welpen (jonger dan 6) en niet-spelende jeugdleden
De peildatum is 1 januari van het lopende seizoen!

maand
€ 17,50
€ 10,00
€ 12,00
€ 10,00
€ 9,00
€ 7,00

kwartaal
€ 52,50
€ 30,00
€ 36,00
€ 30,00
€ 27,00
€ 21,00

half jaar
€ 105,00
€ 60,00
€ 72,00
€ 60,00
€ 54,00
€ 42,00

jaar
€ 210,00
€ 120,00
€ 144,00
€ 120,00
€ 108,00
€ 84,00

Administratief gezien heeft KV Westergo er baat bij om de contributie betalingen zo veel mogelijk
automatisch te laten verlopen. Het is wenselijk dat de bank opdracht krijgt om het contributie bedrag
automatisch eens per maand, kwartaal, half jaar of per jaar over te maken. Deze kleine moeite zal de
vereniging een hoop tijd besparen. De contributie kan overgemaakt worden naar
NL50ABNA0469344539 t.n.v. korfbalvereniging Westergo.
Vind je het leuk om te korfballen? Kom dan gewoon naar de training. Je bent van harte welkom!
Wil je lid worden? Lever dan bijgaande brief ingevuld in bij de trainer of scan die in en verstuur ‘m
naar info@kvwestergo.nl. We gaan uiteraard vertrouwelijk om met de gegevens. Op onze website
www.kvwestergo.nl vind je de privacyverklaring van onze vereniging.
Je wordt bij een team ingedeeld op basis van je leeftijd. Je betaalt contributie vanaf het moment dat
je aangemeld bent. Meetrainen kan natuurlijk meteen!
Als je lid wordt van KV Westergo, word je automatisch ook lid van de korfbalbond KNKV. Het KNKV
verzorgt de competities en ondersteunt de vereniging bij allerlei zaken. KV Westergo zorgt voor
aanmelding en contributieafdracht aan de bond. De contributie voor het KNKV is inbegrepen bij de
bovenstaande bedragen.
Wil je weer stoppen met korfballen? We hopen het natuurlijk niet, maar dan moet je dat aangeven bij
de secretaris (via info@kvwestergo.nl) voor 1 mei van het lopende seizoen. Je betaalt dan nog
contributie over dat seizoen. Als je halverwege het seizoen wilt stoppen, betaal je ook contributie tot
het einde van het lopende seizoen.
Mocht je onverhoopt langere tijd (langer dan 2 maanden) niet kunnen korfballen -bijvoorbeeld door
een blessure- dan kun je contact opnemen met het bestuur over de contributie. Dit kan via
info@kvwestergo.nl.

Ja, ik wil graag korfballen bij KV Westergo!
Naam:
Adres:
Postcode en plaats:
Geboortedatum:
E-mailadres:
Telefoonnummer:
Handtekening
(indien jonger dan 18: handtekening
van ouders / verzorgers)

Wilt u aangeven wat op u van toepassing is?
Ik ontvang mijn post graag digitaal (via bovenstaand e-mailadres)
☐ JA
☐ NEE
Niet alle post zal digitaal verstuurd worden, de jeugdcommissie heeft ook nog een papieren versie van
bijvoorbeeld het wedstrijdschema.

Ik geef toestemming om beeldmateriaal te gebruiken in kranten of op social media.
☐ JA
☐ NEE

Contributie
Ik maak zelf een automatische overschrijving aan.
☐ JA, ik betaal per:

☐ MAAND
☐ KWARTAAL
☐ HALF JAAR
☐ JAAR

☐ NEE (U ontvangt eens per half jaar een factuur)
Indien u per kwartaal, per half jaar of per jaar betaalt, graag in de eerste week van het kwartaal
(juli/oktober/januari/april), half jaar (juli/januari) of jaar (juli) betalen.
Lever dit briefje ingevuld in bij de trainer of inscannen en versturen naar info@kvwestergo.nl.

