Nieuwe leden Korfbalvereniging Tilburg
Geachte heer/mevrouw,
U heeft te kennen gegeven lid te willen worden van onze korfbalvereniging.
Wij heten u daarom van harte welkom binnen onze vereniging.
Graag informeren wij u vooraf over de afspraken die binnen onze vereniging gelden.


Indien u kiest voor het korfballen bij onze vereniging verwachten we dat u altijd bij
de trainingen en wedstrijden aanwezig bent. Korfbal is een teamsport en deze is
onmogelijk te beoefenen indien er teamleden afwezig zijn bij trainingen en/of
wedstrijden.



Indien wordt deelgenomen aan de competitiewedstrijden dient u een
verenigingsshirt te dragen. Dit shirt wordt beschikbaar gesteld door de vereniging.
Verder wordt gespeeld in een witte korte sportbroek of wit rokje en witte
sportsokken. Voor het veldseizoen is het raadzaam kunstgrasschoenen te
dragen, bij het zaalseizoen volstaan zaalschoenen.



De spelers zijn zelf verantwoordelijk voor vervoer naar uitwedstrijden.



Wanneer u gaat deelnemen aan de competitiewedstrijden dan geldt dat u in
verband met het speelseizoen het lidmaatschap niet kunt beëindigen vóór het
einde van het seizoen. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 1 jaar en zal
zonder opzegging steeds stil zwijgend verlengd worden met 1 jaar (1 juli t/m 30
juni). Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk en uiterlijk voor 15 juni
te geschieden bij het secretariaat van de vereniging.( secretaris@kvtilburg.nl)
Voor de spelers van uw team is het natuurlijk van groot belang dat zij het
wedstrijdseizoen kunnen afmaken. Dat kan niet meer als er tussentijds spelers
afhaken. Ook is de vereniging kosten voor u aan de korfbalbond verschuldigd, die
tussentijds niet worden terugbetaald.



De vereniging biedt veel voor onze leden, maar hiervoor verwachten we ook wat
terug. We verwachten dat alle leden gedurende het jaar verschillende
werkzaamheden uitvoeren. Dit kan zijn het draaien van een bardienst, fluiten van
wedstrijden, deelname in een projectgroep of iets dergelijks.

Voor leden geldt dat zij vanaf het moment van inschrijving het maandelijks bedrag
verschuldigd zijn. Vanaf een nieuw competitiejaar zijn de spelende leden het
jaarbedrag verschuldigd.
De te betalen contributie dient u zelf via uw bank vooraf te betalen en kan
maandelijks / per kwartaal / per halfjaar / per jaar overgemaakt worden naar
IBAN 90 INGB 0003 2481 91 t.n.v. K.V. Tilburg,
Vermeld uw naam en de periode waarvoor betaald wordt.
Indien u lid wordt is er eenmalig € 5,= inschrijfgeld verschuldigd. Deze kosten dienen
bij het inleveren van het inschrijfformulier te worden voldaan.
Voor de actuele contributie verwijzen wij naar de website www.kvtilburg.nl onder de
rubriek Club vind u in de kolom links de contributie.
Voor de verplichtingen als lid in zijn algemeenheid, verwijzen wij tevens naar het
huishoudelijk reglement. Dit document kunt u vinden op de website www.kvtilburg.nl
onder bij de rubriek club onder documenten.
Wij hopen u met het voorgaande voldoende te hebben ingelicht .
Indien u nog verdere informatie wenst kunt u daarvoor altijd een afspraak maken. U
kunt dan contact opnemen (wedstrijdsecretaris@kvtilburg.nl) of het bestuur
(bestuur@kvtilburg.nl)
Het bestuur.
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