
 

 

 
 

Aanmeldingsformulier A&CKV Gemini 
Leuk dat u lid wilt worden van Gemini! U kunt dit formulier invullen en inleveren bij de trainer of bij Martine 

Weenink (ledenadministratie). Een foto of scan van dit ingevulde formulier kunt u e-mailen naar 
ledenadministratie@gemini-korfbal.nl, of u kunt het formulier per post sturen naar: Martine Weenink, 

Tegelbakkerssteegje 1, 2801WL Gouda. Na inlevering van het formulier ontvangt u een bevestiging per mail.  
Zou u ook een digitale (pas)foto van het nieuwe lid willen (mee)sturen voor de digitale spelerskaart? 
Let op: Dit inschrijfformulier heeft twee pagina’s en kan zonder handtekening niet verwerkt worden. 

 

Voornaam:  _______________________________________ 0 Man 0 Vrouw 

Voorletters:  _______________________________________ 

Achternaam:  _______________________________________ 

Geboortedatum: _______________________________________ 

Geeft zich op als:  0  Spelend lid   0 Ge-mini (3-5 jaar) 
    0 Donateur   0 Trainend lid 

Adres:    _______________________________________ 

e-mailadres:  _______________________________________ 

Telefoonnummer: _______________________________________ 

IBAN1:    _______________________________________ 

Al eerder gekorfbald?  0 Ja  0 Nee 

Zo ja, waar en welk niveau? ____________________________________________________ 

 
Met het oog op uw privacy is het van belang dat u antwoord geeft op onderstaande vragen. Hoe wij 
en omgaan met uw gegevens kunt u terugvinden in de privacyverklaring van A&CKV Gemini op onze 
website. 

 
Voor ieder spelend lid is het noodzakelijk dat er een (pas)foto wordt geplaatst in Sportlink, een app 
die de KNKV gebruikt om wedstrijden te faciliteren. Geeft u toestemming voor het plaatsen van een 
(pas)foto in Sportlink (noodzakelijk voor spelende leden)?   0     JA  0     NEE  

Geeft u toestemming voor het gebruik van wedstrijd/teamfoto’s op de website van de  

vereniging?       0     JA  0     NEE 

Geeft u toestemming voor het gebruik van (wedstrijd/team)foto’s op de sociale media van de 
vereniging?        0     JA  0     NEE  

Geeft u toestemming uw naam, telefoonnummer en e-mailadres via afgeschermde kanalen 
beschikbaar te stellen zodat andere leden u kunnen benaderen? 0     JA  0     NEE 

 Geeft u toestemming voor het toesturen van de maandelijkse nieuwsbrief van de vereniging naar uw 

e-mailadres (noodzakelijk voor leden)?     0     JA  0     NEE

     

                                                           
1 Door het invullen van het IBAN machtigt ondertekende de vereniging tot wederopzegging tot het maandelijks 
afschrijven van de verschuldigde contributie van zijn/haar bankrekening.   



 

 

                                   

 
 
Gemini kan niet functioneren zonder vrijwilligers. Derhalve hebben alle (ouders/verzorgers van) 
Gemini-leden een zekere inspanningsverplichting. Zo worden ouders/verzorgers van jeugdleden 
ingezet om te rijden bij uitwedstrijden van het team waar het kind in speelt. Ook worden ouders 
ingedeeld voor zaaldiensten, waarbij ze het scorebord zullen bijhouden. 
  
A-spelers en seniorenleden worden ingezet bij het fluiten van (jeugd)wedstrijden. Er zijn echter nog 
veel meer vrijwilligerstaken die uitgevoerd moeten worden binnen de vereniging. Denk hierbij aan 
bardiensten, het trainen van een jeugdteam en/of het verrichten van bestuurswerk. Graag zouden 
wij ook een beroep willen doen op u als lid of als ouder/verzorger. Zou u hieronder aan willen geven 
voor welke vrijwilligerstaken we u mogen benaderen?  
 
0  Trainen geven 

0 Coachen 

0 Schoonmaken van kantine 

0 Bardienst  

0  Bestuurlijke taken 

0  Sponsorwerving 

0 Ledenwerving 

0  Klussen rondom en in kantine

0 Anders, nl:  _____________________________________________________________ 
 
Mogen wij u benaderen voor eenmalige vrijwilligerstaken? Denk hierbij aan bijvoorbeeld het helpen 
bij een evenement om korfbal te promoten of aan het helpen organiseren van een jaarlijkse 
activiteit.        0     JA  0      NEE 
 

U BENT LID VAN A&CKV GEMINI VOOR EEN HEEL VERENIGINGSJAAR (SEPTEMBER-JUNI). IN 
VERBAND MET DE TEAMOPGAVE BIJ DE BOND DIENT HET LIDMAATSCHAP VOOR EEN VOLGEND 
VERENIGINGSJAAR TE WORDEN OPGEZEGD VÓÓR 1 MEI. WANNEER U OPZEGT NA 1 MEI, BENT U 
A&CKV GEMINI HET HELE VOLGENDE VERENIGINGSJAAR CONTRIBUTIE VERSCHULDIGD. 
 
VOORBEELD: WILT U UW LIDMAATSCHAP OPZEGGEN PER 1 SEPTEMBER 2024, DAN MOET DAT 
GEBEUREN VÓÓR 1 MEI 2024. WANNEER U TE LAAT BENT, BENT U A&CKV GEMINI CONTRIBUTIE 
VERSCHULDIGD TOT EN MET JUNI 2025. 

 
 
Met onderstaande handtekening bevestig ik dat ik lid wil worden bij A&CKV Gemini. Ik machtig de 
vereniging om maandelijks contributie af te schrijven. Ik bevestig kennis genomen te hebben van de 
afmeldingsprocedure. Ook bevestig ik kennis te hebben genomen en in te stemmen met de 
privacyverklaring van A&CKV Gemini (te vinden op de website) en als spelend lid van de 
privacyverklaring van de KNKV.  
 
 
 
Handtekening  
( <16 jaar van ouder/verzorger) 
 
 
 
Datum: 


