
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

AANMELDINGSFORMULIER 

voor nieuwe korfballeden (spelend of niet spelend), Kangoeroe Klup of Beach lid 
 

Voornaam en achternaam …………………………………………………………………………………………. 
 
Datum van aanmelding  ............................................................................... 
 
Geslacht   ............................................................................... 
 
Adres    ............................................................................... 
 
Postcode en woonplaats  ............................................................................... 
 
Geboortedatum   ............................................................................... 
 
Telefoonnummer (vast)  ............................................................................... 
 
E-mail adres nieuw lid + 06telnr ……………………………………………………… 06-…………………………. 
 
E-mail adres moeder + 06telnr ……………………………………………………… 06-…………………………. 
 
E-mail adres vader + 06telnr ……………………………………………………… 06-…………………………. 
 
Handtekening   .............................................................................. 
 
Het Nikantes nieuws ontvangt u regelmatig op de door u opgegeven email adres(sen). 
 
Voor leden onder de 18 jaar dienen de ouders/verzorgers dit formulier te ondertekenen. 
Lees ook de bijgevoegde informatie!! 
 
De contributie betaal ik (kruis de gewenste wijze van betaling aan); 
Per maand   Per kwartaal  Per jaar 
De contributie dient vooruit betaald te worden. 
 
Wilt u de onderstaande vragen beantwoorden? 
1. Bent u bereid in de toekomst ‘iets’ voor de vereniging te willen gaan doen?  Ja  Nee 
 
2. Zo ja, waar gaat dan uw interesse naar uit? ................................................................................. 
 
3. Beroep nieuw lid (indien van toepassing) ................................................................................. 
 
4. Beroep van vader (indien van toepassing) ................................................................................. 
 
5. Beroep van moeder (indien van toepassing) ................................................................................. 
 
6. Op welke basisschool zit je en in welke groep? ................................................................................. 
 
7. Hoe ben je bekend geraakt met Nikantes? ………………………………………………………………… 
(bijv. via het Schoolkorfbaltoernooi, familielid, via de site van Nikantes etc) 
 
Gelieve dit formulier geheel ingevuld en ondertekend in te leveren bij de secretaris van de vereniging, Enrico 
Stout. 
 

Kv Nikantes  
Sportcomplex Botreep Hoogvliet 
www.nikantes.nl 
NL77RABO0123560179 
Kvk nummer 40348208 
 
Secretariaat: 
Enrico Stout 
Aveling 103-a 
3193 LE Hoogvliet 
06 – 10747638 
enrico.stout@upcmail.nl 

http://www.nikantes.nl/


BELANGRIJKE ALGEMENE INFORMATIE 
 
 
1. Voordat men het aanmeldingsformulier invult, mag men maximaal 4 keer 
aan de trainingen deelnemen zonder verdere verplichtingen. 
 
2. Heeft men zich aangemeld als lid (door het aanmeldingsformulier in te vullen, 
te ondertekenen en in te leveren bij het secretariaat) dan kan het lidmaatschap 
alleen aan het einde van het verenigingsjaar worden beëindigd voor 1 mei. 
 
3. Het verenigingsjaar eindigt altijd op 30 juni. 
 

4. Wil men het lidmaatschap toch midden in het verenigingsjaar beëindigen, dan moet het lid tot het einde van het 
verenigingsjaar (30 juni) de contributie betalen. 
 
5. Tegelijk met dit formulier moet 1 pasfoto worden ingeleverd (mag ook ingescand worden als JPG file en 
verstuurd naar het secretariaat). Heeft u geen pasfoto voorhanden, mag dit ook een eigen gemaakte pasfoto met 
uw mobiel zijn op een rustige achtergrond. Deze foto wordt gebruikt voor de digitale spelerskaart in Sportlink. Dit 
is nodig voor het spelen van wedstrijden. 
 
6. Contributies kunnen per bank worden overgemaakt op Rabobankrekeningnummer NL77RABO0123560179 
tnv penningmeester Nikantes. Automatische incasso geniet de voorkeur. 
 
7. De contributies bedragen per maand 
 Je leeftijd op 01-01-2018 bepaald in welke categorie je valt: 
 Welpen   : 5 of 6 jaar (spelend)    €   8,55 
 Pupillen   : 7 t/m 11 jaar     € 10,45 
 Aspiranten  : 12 t/m 15 jaar     € 13,50 
 Junioren  : 16 t/m 18 jaar     € 18,65 
 Senioren  : 19 jaar en ouder    € 22,00 
 G-korfballers        €   9,70 
 Niet spelende leden       € 11,00 
 Kangoeroe Klup per seizoen (3 t/m 6 jaar)    € 29,85 
 Als je alleen in de zaal speelt, betaal je 8 maanden 
 Als je alleen op het veld speelt, betaal je 7 maanden 
   
8. Al deze bedragen zijn per maand met uitzondering van de Kangoeroe Klup. De overige leden (niet-spelende 
leden) betalen de helft van de normale contributie in hun leeftijdsklasse. Als peildatum geldt 1 oktober. 
   
9. De contributie-achterstand mag nooit meer dan 3 maanden bedragen, anders kan schorsing volgen. 
 
10. Het nieuwe lid dient het verenigingstenue (rok/broek/shirt) aan te schaffen via de Nikantes webshop. De 
webshop staat op www.nikantes.nl Voor vragen of eventueel eerst passen om de juiste maat te kunnen bestellen, 
kunt u terecht bij Ella Ameling of Naomi Meijboom. 
 
11. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in Sportlink (de ledenlijst van k.v. Nikantes) en alleen gebruikt 
t.b.v. het KNKV en intern verstrekt binnen de vereniging t.b.v. de uitvoering (o.a. bestuur, wedstrijdsecretariaten, 
trainers, coaches ed). Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden. 
 
12. Nikantes is een vereniging en beschikt over statuten die zijn vastgelegd in een notariële akte. Tevens is er 
een Huishoudelijk Reglement, een bestuursreglement ‘Alcohol in sportkantine’ en een Technisch Beleidsplan 
alsmede een Algemeen Beleidsplan. Dit soort stukken kunt u per mail opvragen bij het secretariaat. 
 
13. Als deelnemer of als toeschouwer van wedstrijden of activiteiten van de vereniging, kunnen er 
(sportgerelateerde foto’s) van u gemaakt worden die Nikantes kan gebruiken voor promotionele doeleinden 
(plaatsing in de kranten, Facebook of Twitter). Als u lid wordt, gaat u hiermee accoord. 
 
 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 
Enrico Stout, tel. 06-10747638, Aveling 103-a, 3193 LE Hoogvliet, enrico.stout@upcmail 

http://www.nikantes.nl/
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Automatische Incasso door Nikantes 

 
De contributie kan door middel van automatische incasso van uw rekening worden afgeschreven. Als u het 
onderste gedeelte van dit formulier invult en inlevert bij het secretariaat, geeft u Nikantes toestemming om de 
contributie te incasseren van uw bankrekening. U kunt zelf aangeven of u de contributie maandelijks, drie 
maandelijks of per jaar wilt laten afschrijven. 
 
U kunt de incasso altijd zelf intrekken en een afschrijving kunt u tot een maand na overschrijving laten terug 
draaien, u blijft dus altijd de baas over uw geld. Het voordeel is dat u bijvoorbeeld bij verhoging van de 
contributie zelf niets hoeft te doen, wij passen dit automatisch voor u aan. 
 
Mocht u hieraan mee willen doen (onze voorkeur gaat hier naar uit) dan kunt u het onderstaande formulier 
invullen en inleveren bij Mirjam van Hamburg (penningmeester) of Enrico Stout (secretaris). De formulieren 
zijn ook aan de bar verkrijgbaar (zitten in het bakje) en kun je dan gelijk invullen en inleveren aan de bar. 
 
Mocht u meer informatie willen dan kunt u altijd contact opnemen met: 
Mirjam v Hamburg telefoon: 06-22570398 of email:mirjamvanhamburg@hetnet.nl 
 
 
Hierbij machtig ik K.V. Nikantes tot het incasseren van de contributie: 
 
 
 
Gewenste betalingsperiode omcirkelen a.u.b.: per maand / per 3 maanden/ per jaar  
 
 
 
Datum   :……….………………………………………………. 
 
 
Bankrekeningnr  :………………….……………………………………. 
 
 
Tenaamstelling  :……………………..………………………………… 
 
 
Handtekening  :………………………………………………………..  
 
 
 
Naam lid waarvoor betaald wordt:……………………………………………. 
(in te vullen door ouders) 
 
 
 
 
 
 



 

HANDIGE INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN (EN OUDERS) 
BEWAAR DEZE INFORMATIE GOED OF LEES HET EVEN GOED DOOR 

 
- Waar staan de trainingstijden voor de kinderen?  

De meest actuele trainingstijden staan altijd op de site en wekelijks in de Tussendoor. In de Tussendoor 
staat informatie van de afgelopen week (zoals uitslagen) en informatie voor de aankomende week (zoals 
de meest actuele wedstrijdaankondigingen) en wordt gratis per mail verspreid door het Nikantes 
secretariaat. 

 
- Hoe zit het met kleding?  

Voor de trainingen kan uw kind sporten in normale sportkleding wat ze ook aan hebben met gymmen. 
Binnen worden er zaalschoenen gebruikt en buiten trainen de kinderen vaak 1x op het gras en 1x op het 
kunstgrasveld. Voor de trainingen dient u een wedstrijdtenue aan te schaffen (broekje/rokje en shirt). U 
kunt dit doen via de webshop. Dat is pas nodig zodra hij/zij lid wordt en wedstrijden gaat spelen. 
 

- Kan ik mij met meerdere e-mailadressen opgeven voor de Tussendoor? 
U kunt zich met meerdere e-mailadressen aanmelden voor de Tussendoor (ook opa’s en oma’s etc). 
Wekelijks wordt dit zondags aan alle leden (en belangstellenden) gratis verzonden. Opgeven kan ook via 
de site, onder Nieuws en dan Nieuwsbrieven. 
 

- Bent u op zoek naar een adres van een vereniging of een sporthal? 
Kijk dan op de Nikantes site. Onder Wedstrijden en dan adressen Uitwedstrijden, vind u een link naar de 
KNKV site alwaar u diverse adres boeken vind van verenigingen en van sporthallen. Als u de sportlink 
app download, kunt u de adressen gelijk vinden bij het programma. 
 

- Bent u op zoek naar het telefoonnummer of emailadres van de trainer/coach van uw kind? 
Kijk dan op de Nikantes site onder Korfbal en dan onder Trainersoverzicht. Daar vind u de meest actuele 
gegevens. 
 

- Mijn kind is ziek en kan geen wedstrijd spelen, wat moet ik doen? 
Neem contact op met het jeugdwedstrijdsecretariaat. Afmelden graag uiterlijk voor woensdagavond 20.00 
uur. Bij calamiteiten kan dit natuurlijk ook later (maar bel of app dan even in plaats van mailen). Spelers 
van de F t/m de A kunnen zich afmelden bij: 
Cathy Nijssen, wedstrijdsecretariaatNikantes@gmail.com, 06 43277489. G spelers melden zich af bij 
de contactpersoon voor de G. Seniorenspelers melden zich af bij de aanvoerder van het team. 
 

- Mijn kind is ziek en kan niet komen trainen, wat moet ik doen? 
Geef dit door aan de trainer/coach. 
 

- Hoe gaat het met vervoer op de zaterdagen? 
Het vervoer van de kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de ouders en coaches. Uiterlijk 
donderdags voorafgaand aan de wedstrijd raden wij u aan om dit na te gaan/bespreken met elkaar. De 
meeste teams beschikken over een groepswhatsapp. Vraag aan de trainer/coach of 1 van de ouders of u 
daar aan toegevoegd kan worden. 
 

- Mijn adres, telefoonnummer of e-mailadres wijzigt of ik heb een andere belangrijke wijziging. Wat 
moet ik doen? Geef dit door aan het Nikantes secretariaat: enrico.stout@upcmail.nl Uw gegevens 
worden dan aangepast (of aangevuld) in de ledenadministratie. 
 

- Ik zoek de contactgegevens van het bestuur of een commissielid. Waar vind ik dat? 
De contactgegevens van het bestuur en van alle commissieleden vindt u op de site, onder Over Nikantes 
en dan het Wie doet Wat schema. 
 

- Is Nikantes ook actief op Facebook? 
Nikantes is behoorlijk actief op Facebook en Twitter. Veel informatie (nuttige maar voornamelijk ook leuke 
info zoals foto’s) verspreiden wij vaak via Facebook en Twitter. Wij raden u dan ook om Nikantes te liken 
op Facebook zodat u geen enkele informatie mist. Wij stellen het op prijs als u zelf ook foto’s etc plaatst of 
deelt met Nikantes. 
 

- Wat zijn de spelregels van korfbal?    
U vind de Spelregels in het kort op de Nikantes site onder Wedstrijden. 
  

- Mijn vraag staat er niet bij. Waar kan ik terecht?  
Bel, mail of app met Enrico Stout, enrico.stout@upcmail.nl 06-10747638 
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