Welkom!
Leuk dat je lid wilt worden van onze vereniging. Je hebt als het goed is van je trainer al een
informatieboekje ontvangen met wat informatie over onze vereniging! Mocht dit niet zo
zijn, vraag dit even na bij je trainer! Wanneer je nog vragen hebt of als er verder nog
onduidelijkheden zijn, kun je dit ons ook laten weten via het kopje ‘Contact’ op de ONDO
website; www.kvondo.nl.
Belangrijke informatie als je voor ONDO gaat korfballen:
∞ De wedstrijden worden gespeeld in het ONDO-tenue, welke bestaat uit:
-

Een blauw shirt (er zijn sponsorshirts beschikbaar, dus
hoef je dit niet zelf aan te schaffen).
Een wit broekje voor de heren/jongens en voor de
dames/meisjes een wit rokje.
Sportschoenen voor in de zaal en op het veld. Let op:
Er bestaat een verschil in sportschoenen voor een
grasveld en een kunstgrasveld!

(We hebben een kledingbeurs bij KV ONDO; informatie staat op de website onder ‘Vereniging’)

∞ Ouders zullen worden gevraagd voor vervoer van je team bij uit- wedstrijden
(in roulatie met andere ouders) en soms ook voor andere vrijwilligerstaken.

Aanmeldingsstrook lidmaatschap K.V. ONDO - in te leveren bij je trainer
Naam: .........………………………………

Geboortedatum: …………………….............

Adres: ..........………………………………

Postcode + plaats: ………………..................

Telefoonnummer: …………………........

Mobiele nummer: ..........................................

Email ouders: .……………………………

Email kind (w.v.t): ...........................................

Akkoord met automatische incasso.

IBAN: ….................…………………….............

Handtekening: …………………………..

Ploeg: ................

Lid per: .........................

Als ouder zul je eens in de zoveel weken naar een uitwedstrijd moeten rijden.
Ik heb (naast de bestuurder) ….. zitplaatsen in mijn auto beschikbaar.
KV ONDO zal af en toe foto’s van activiteiten en/of wedstrijden publiceren op haar Twitter
en/of Facebook account. Wanneer je niet wilt dat de foto’s waar jij op staat op socialmedia verschijnen, kunt je dat hieronder aangeven.
O

Ik wil niet dat foto’s waar ik op sta, worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

