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Aanmeldingsformulier Sporting Delta 
 

Secretariaat:   Gerda van der Laan 
   Lariksstraat 15 
   3329 AJ Dordrecht 
   E-mail: secretaris@sportingdelta.nl   
   
 
Persoonsgegevens (lid) 
 

Achternaam:*   Tussenvoegsel(s):  
Roepnaam:   Voorletter(s):*  
Geboortedatum:*   Geslacht:** Man / Vrouw 
Geboorteplaats:   

 
Nationaliteit:   
Soort lid:** Spelend lid / Rustend lid / Recreant / Midweek 

 
Als u zich aanmeldt als spelend lid, wilt u dan zo vriendelijk zijn om een actuele pasfoto te e-mailen naar de ledenadministratie. 
 
Adres/Contactgegevens (lid) 
 

Postcode:*   Huisnummer:*  

Straatnaam:*   Huisnummer 
toevoeging:  

Land:   Plaats:*  
E-mail:   Mobiel:***  
  Telefoon (vast):  

 
Contactgegevens (ouder / verzorger)*** 
 

Naam:   Naam:  

Mobiel:   Mobiel:  

E-mail:   E-mail:  
 
Financiële gegevens 
 

Rekeningnummer:*  
Rekeningtype:  
BIC:  

 
Overige gegevens 
 

Bent u al eerder lid geweest van een korfbalvereniging?** Ja / Nee 
Zo ja, bij welke korfbalvereniging bent u lid geweest?  
Kunt u uw bondsnummer opgeven?  
Wanneer heeft u voor het laatst een competitiewedstrijd gespeeld?  
Door wie wordt u voorgesteld om lid te worden van Sporting Delta?  

 
 

*) Verplicht **) Doorhalen van niet van toepassing is ***) Verplicht als lid 16 jaar of ouder is ****) Verplicht als lid jonger dan 16 jaar is 
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Sporting Delta heeft haar Contributiejaar gelijkgesteld aan een Kalenderjaar. De contributie per maand is vanaf 1 januari 2023. 
De peildatum voor de contributie is 31-12-2022. 
 

Senior € 26,75  
Junior € 22,00 16 t/m 18 jaar 
Aspirant € 17,50 12 t/m 15 jaar 
Pupil € 14,70 6 t/m 11 jaar 
Kangoeroe €   8,90 jonger dan 6 jaar 
Recreant €   9,85  
Rustend lid €   8,75  
Gezinstarief € 69,80  

 
De contributie wordt standaard maandelijks geïncasseerd via het door u opgegeven rekeningnummer. Wanneer u speciale 
verzoeken heeft dan kunt u contact opnemen met de ledenadministratie. 
 
Ondergetekende verklaart hierbij Sporting Delta tot wederopzegging te machtigen, om van zijn/haar rekeningnummer bedragen 
af te schrijven wegens financiële verplichtingen van hem/haar ten opzichte van Sporting Delta. 
 
De leden of de ouders/verzorgers van jeugdleden tot 14 jaar zijn op de hoogte van de verplichtingen zoals vastgelegd in het 
Huishoudelijk Reglement. 
 
De leden of de ouders/verzorgers van jeugdleden tot 14 jaar zijn op de hoogte dat opzegging van het lidmaatschap van Sporting 
Delta alleen schriftelijk of via e-mail kan aan het einde van het verenigingsjaar per 30 juni via de ledenadministratie. Bij 
tussentijds opzeggen van het lidmaatschap zal 3 maanden contributie in rekening gebracht worden. 
 

Handtekening*:   Datum:  

Naam:   Plaats:  

 
*) Voor minderjarige is een handtekening van de ouder / verzorger vereist 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U kunt dit formulier samen met het AVG-formulier getekend mailen naar de ledenadministratie of afgeven aan de bar. 


