
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UITSCHRIJFFORMULIER NIKANTES (KORFBALLEDEN) 
 
 
 
Naam     _____________________________  
 
Meldt zich hierbij af als lid van korfbalvereniging Nikantes 
 
Datum beëindiging lidmaatschap: _____________________________ 
 
Let op: 
Het lidmaatschap gaat men aan voor 1 seizoen dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni het daarop volgend 
jaar en wordt stilzwijgend verlengd voor telkens een jaar. Het lidmaatschap kan alleen aan het einde van 
het verenigingseizoen schriftelijk worden beëindigd.  
 
Afmeldingen dienen voor 1 mei ingeleverd te worden bij het secretariaat om tijdig verwerkt te kunnen 
worden voor het nieuwe bondsjaar.  Indien men het lidmaatschap midden in het verenigingsseizoen 
wenst te beëindigen (bijvoorbeeld miv 1 januari), dan dient men toch contributie te betalen tot en met 30 
juni. Reden hiervoor is dat Nikantes voor het lid vooraf een jaarcontributie dient te betalen aan het 
KNKV. Het KNKV verleend geen restitutie op de jaarcontributie. Indien u vragen heeft hieromtrent kunt u 
deze stellen aan de secretaris. 
 
Gaarne de vragen hieronder van dit uitschrijfformulier invullen!  
Het compleet ingevulde formulier opsturen naar het secretariaat. Mailen kan natuurlijk. 

 
Reden(en) van afmelding:   
O Geen zin meer in de korfbalsport, omdat_______________________________________ 
 
  ________________________________________________________________________ 
O Gebrek aan tijd 
O Verhuizing  
O Oneens met (technisch) beleid 
O Onvoldoende financiële middelen / te hoge contributie 
O Elders korfballen, te weten bij de vereniging: ______________________ 
O In verband met lichamelijke problemen 
O In verband met het gaan beoefenen van een andere sport 
O Overige reden(en), namelijk: ________________________________________________ 
 
 
Indien gebrek aan tijd de reden is van uw opzegging, wilt u dan misschien aangeven waardoor u niet 
voldoende tijd (meer) heeft? 
O (Bij)baan op zaterdag 
O (Bij)baan in de avonduren 
O Druk met werk (bijv. eigen zaak) 
O Gezinsleven 
O Anders, namelijk: _________________________________________________________ 
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Indien verhuizing de reden is van uw opzegging: 
- Wat is uw nieuwe adres? __________________________________________________ 
 
 
Persoonlijk oordeel van de vereniging: 
Algemene indruk: prima / goed / matig / slecht* 
Organisatie:  prima / goed / matig / slecht* 
Sfeer:   prima / goed / matig / slecht* 
 
 
Welke verbeteringen zou u adviseren?: 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Heeft u andere opmerkingen/aanvullingen? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Stelt u het op prijs om na datum beëindiging van het lidmaatschap nog mails van Nikantes te 
ontvangen (zoals de wekelijkse link naar de Nikantes Nieuwsbrief?) 
O Ja 
O Nee 
 
Wilt u uw spelend lidmaatschap na 1 juli wellicht omzetten naar niet-spelend lidmaatschap (u 
betaalt de helft van de contributie en blijft betrokken bij de vereniging)? 
O Ja 
O Nee, ik stel dit niet op prijs 
 
Wilt u lid worden van de Club van 50 en zodoende nog betrokken blijven bij de vereniging? 
O Ja, u kunt mij hierover benaderen 
O Nee, ik stel dit niet op prijs 
 
 
Het bestuur van Nikantes bedankt u voor het invullen en inleveren van dit formulier. 
Wij wensen u veel succes bij al hetgeen u in de toekomst zult gaan doen. 

 
 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 
 


