
 

 

AANMELDING 

Hierbij meld ik mij aan als lid van de Leeuwarder Korfbalvereniging Pallas‘08 
 

Roepnaam …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voorletter(s) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Achternaam …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode/Woonplaats …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geslacht …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboortedatum …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefoon …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mailadres …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ik meld mij aan als  

o  spelend lid zaterdag 

o spelend lid midweek 

o recreant 

o overig, niet spelend lid 

o trainingslid (spelend lid bij een andere vereniging) 

o kangoeroelid (niet spelend jeugdlid < 7 jaar) 

MACHTIGING 

Hierbij machtig ik de Leeuwarder Korfbalvereniging Pallas’08 om maandelijks de door de algemene ledenvergadering 

vastgestelde contributie inclusief kledingbijdrage te mogen incasseren. 

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een seizoen eindigt, blijft de contributie verschuldigd voor het gehele seizoen.  
 

IBAN (rekeningnummer) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Ten name van …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Adres (indien afwijkend) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Postcode/Woonplaats …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

PRIVACY 

Binnen onze vereniging laten wij met beeldmateriaal zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens 

trainingen, wedstrijden en/of andere activiteiten van de vereniging. Uw kind kan op dit beeldmateriaal te zien zijn. Wij gaan 

zorgvuldig om met het beeldmateriaal en zullen geen materiaal plaatsen waar uw kind schade van kan ondervinden. Door 

ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal op de website, 

sociale media-accounts, flyers en in de (besloten) nieuwsbrief. U kunt altijd uw toestemming intrekken door te mailen naar 

info@lkvpallas08.nl. 

ONDERTEKENING 

Datum …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Handtekening …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(voor jongeren onder de 18 jaar is een handtekening van ouder/verzorger nodig) 
 
 
 

Dit formulier kunt u inleveren bij de trainers. U mag ook een (leesbare) scan mailen naar info@lkvpallas08.nl. 

 

 
Op de achterkant van dit formulier vindt u de regels omtrent wedstrijdkleding. Indien u spelend lid wordt verzoeken wij u de achterkant 

van dit formulier ook in te vullen. De kledingcommissie neemt z.s.m. contact met u op om u van wedstrijdkleding te voorzien. 

https://lkvpallas08.nl/
mailto:info@lkvpallas08.nl
mailto:info@lkvpallas08.nl


 

 

REGELS WEDSTRIJDKLEDING 

1. De aan de leden verstrekte kleding blijft te allen tijde eigendom van de vereniging. 

2. Ieder spelend lid betaalt maandelijks de kledingbijdrage zoals die op de Algemene Vergadering door de leden is 

vastgesteld. 

3. Een spelend lid ontvang eenmalig een complete set (inschiet- en wedstrijdshirt, broek of rok, sokken en 

presentatiepak) van de kledingcommissie. 

4. Voor spelers die na 1 juli 2009 lid worden van LKV Pallas’08 geldt het volgende: bij aanmelding betaalt een nieuw 

lid eenmalig € 25,- en ontvangt daarvoor een volledige set. 

5. Bij het verlaten van de vereniging of op verzoek van de kledingcommissie laat het lid de complete set controleren 

door de kledingcommissie. Bij het ontbreken van delen van de kledingset of beschadigingen die zodanig zijn dat 

de kleding niet meer opnieuw uitgedeeld kan worden, betaalt het lid de kosten van vervanging. 

6. Raakt een lid tijdens het seizoen kleding kwijt of raakt kleding zodanig beschadigd dat het niet meer gedragen kan 

worden, dan meldt het lid dit bij de kledingcommissie. De kledingcommissie stelt het schadebedrag vast. Na 

betaling van dit bedrag ontvangt het lid een nieuw kledingstuk. 

7. Is een (jeugd)lid uit het tenue gegroeid, dan meldt het lid dit aan de kledingcommissie. De oude set wordt schoon 

ingeleverd en gecontroleerd. Na controle en betaling van het eventueel verschuldigde bedrag (zie voorgaande 

punt), ontvangt het lid een nieuwe set. 

8. De van de vereniging ontvangen kleding mag uitsluitend bij wedstrijden gedragen worden of tijdens officiële 

gelegenheden waarin LKV Pallas’08 vertegenwoordigd wordt. 

9. Het is niet toegestaan tijdens wedstrijden afwijkende kleding te dragen. Heeft een lid voor aanvang van de 

wedstrijd de kleding niet op orde, dan mag niet aan de wedstrijd deel genomen worden. 

10. Ieder lid is verantwoordelijk voor het schoonhouden van het eigen set. 

 
ONDERTEKENING 

Datum …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Handtekening …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

(voor jongeren onder de 18 jaar is een handtekening van ouder/verzorger nodig) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op de voorkant van dit formulier vindt u ons aanmeldingsformulier. Indien u spelend lid wordt verzoeken wij u deze kant van het formulier 

ook in te vullen. De kledingcommissie neemt z.s.m. contact met u op om u van wedstrijdkleding te voorzien. 

https://lkvpallas08.nl/

