
  

 

 

 
 

Welkom bij Korfbalvereniging ARENA! 

1. AANMELDINGSFORMULIER 
 
Leuk dat je lid bent geworden van onze vereniging. Op dit formulier vind je onder andere informatie over het trainen en spelen van wedstrijden 
bij onze vereniging. Als je na het lezen van dit blad nog vragen hebt, kun je altijd naar je trainer toe gaan. Alle contactgegevens van de 
verenigingsfunctionarissen kunt je op onze website vinden.  

 
Ondergetekende verklaart hierdoor lid te willen worden van K.V. Arena. Hij/zij aanvaardt het lidmaatschap overeenkomstig de Statuten, 
Huishoudelijk Reglement en is op de hoogte van de privacy policy (zie www.kvarena.nl voor meer informatie). 

 
Achternaam   :        
        
Voornaam   :        
 
Geslacht   : M  /  V  (Omcirkelen wat van toepassing is)    
         
Geboortedatum   :        
          
Adres    :        
          
Postcode +woonplaats  :       
          
Telefoon   :        
 
E-mailadres   :       
 

 
Handtekening + naam in blokletters   Datum:  
 
 
 
___________________ 
voor minderjarige (onder 16 jaar) een ouder of verzorger 
                        

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 2. VRIJWILLIGERSFORMULIER 
 
Om de verenging draaiende te houden hebben we enthousiaste vrijwilligers nodig die een klus(je)/taak op zich nemen. Vele handen maken 
immers licht werk. Nu jezelf of uw kind lid is geworden van Arena vragen we je dan ook vriendelijk onderstaande vragenlijst in te vullen. Dit 
formulier is voor alle leden (ook voor A-junioren) en ouders van jeugdleden. 

 
Als vrijwilliger van Arena wil ik graag: 
0  Bestuursfunctie/lid commissie/werkgroep  0  Helpen tijdens het schoolkorfbaltoernooi 

0  Tuinonderhoud rondom het clubhuis   0  Onderhoud clubhuis 

0  Schoonmaakwerkzaamheden clubhuis   0  Helpen tijdens jeugdactiviteiten 

0  Helpen tijdens activiteiten voor senioren   0 Onderhoud materialen 

0  Klusje onder trainingstijd van mijn zoon/dochter  0  Jaarlijkse grote schoonmaak clubhuis 

0  Trainen/coachen     0  Communicatie (social media/clubblad typen) 

0  Arbitrage (jeugdwedstrijdleider)    0  Arbitrage (wedstrijdleider senioren) 

0 Ondersteuning acties jeugdbestuur (Grote Club Actie/zaalverloting) 

Aanvullende opmerkingen: 

 
             



  

 

 

 
 

3. FORMULIER VOOR DOORLOPENDE MACHTIGING (SEPA) 
 

Naam Incassant: Korfbalvereniging Arena  

Adres: 3911 PP Rhenen, Molenberg 13 NL 

Incassant ID: 
NL62ZZZ404786020000 
 behorend bij  bank rek. KV Arena:  NL65ING0003060849                                            

Kenmerk Machtiging:  
Wordt ingevuld door KV 
Arena 

Reden betaling: Contributie (maandelijks) 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Korfbalvereniging Arena om een doorlopende incasso-opdracht te sturen 
naar uw bank om het bedrag voor de contributie van uw rekening af te schijven. Tevens geeft U toestemming aan uw bank om doorlopend 
een bedrag voor contributie van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Korfbalvereniging Arena. 

 

Naam en voorletters  

Adres  

Postcode + woonplaats  Land: 

IBAN-rekeningnummer  BIC:                           *) 

Naam lid  

Geboortedatum  

Emailadres  

*) Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN 

 

Plaats en datum: Handtekening: 

 
 
 
 

 
MACHTIGEN, MAKKELIJK, SNEL EN ZEKER! 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

s.v.p. dit formulier inleveren bij: 
Marelle Hendriksen 
De Sterke Arm 165 

3901 EP Veenendaal 
of 

marelle93@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 

 
 
 
 

ALGEMENE INFORMATIE 

 
 
Korfbal is een binnen én buitensport 

Het korfbalseizoen begint ieder jaar in augustus. Als de scholen weer beginnen, beginnen ook de trainingen op Sportpark Candia weer. We 
korfballen buiten tot en met laatste week van oktober. Vanaf 1 november verhuizen we naar de warme sporthal. Arena traint en speelt haar 
zaalwedstrijden in de sporthal ’t Gastland. Als de ergste kou weer voorbij is, gaan we weer naar buiten om het seizoen af te maken. Dit 
betekent dat we ongeveer eind maart weer naar Sportpark Candia verhuizen. De tweede helft van het buitenseizoen duurt van april tot 
midden juni. Daarna begint de zomerstop. 
 
Wedstrijden bij Arena 

Nu je lid bent geworden van onze vereniging, mag je ook wedstrijden gaan spelen als je zes jaar en ouder bent. Kinderen die jonger zijn dan 
zes jaar mogen alleen trainen of op zaterdag met de kangoeroeklup meedoen.  
Elke week staat in ons krantje hoe laat jouw team moet spelen en hoe laat je aanwezig moet zijn of moet vertrekken (bij uitwedstrijden).  
Bij Arena spelen alle jeugdteams in sponsorshirts, de materiaaalcommissie regelt een shirt voor je. Als je een wedstrijd gaat spelen, hoef je 
dus geen eigen shirt mee te nemen. Wel moet je een (marine) blauw rokje of broekje hebben. Deze dien je zelf in een sportzaak moeten 
kopen. Zowel voor de training als de wedstrijden heb je sportschoenen nodig. Op het veld kun je voetbalschoenen dragen of, en dat heeft 
de voorkeur, kunstgrasschoenen (met kleine nopjes). In ons clubhuis bij het veld staat een grote tas met schoenen. Hierin zit ten schoenen 
die anderen niet meer passen. Je kunt gaan kijken of er iets voor jou bij zit. Schoenen die jou te klein zijn, kun je weer terug doen in de tas 
(mits ze niet versleten zijn natuurlijk). Voor de zaal heb je zaalschoenen/gympen nodig, deze mogen géén zwarte zolen hebben. Voor deze 
schoenen hebben we geen ruilsysteem. 
 
Afschrijven voor wedstrijden en trainingen 

Het kan natuurlijk voorkomen dat je niet kunt korfballen op zaterdag, of dat je niet kunt trainen. Als dat zo is, moet je dat even doorgeven. 
Voor de trainingen kun je je afschrijven bij de trainer (vraag even om zijn/haar telefoonnummer!). Als je een keertje voor een wedstrijd af 
moet schrijven, dan doe je dit bij je trainer én bij het wedstrijdsecretariaat. Wie dit is en wat zijn/haar telefoonnummer is, staat in het krantje. 
Uiterlijk dien je op donderdag af te schrijven. Dan heeft de wedstrijdsecretariaat nog voldoende tijd om een invaller te regelen. 
 
Voor de ouders 

Uw zoon of dochter is lid geworden van onze vereniging. Hartstikke leuk! Misschien heeft u vroeger zelf wel gekorfbald of heeft u geen idee 
wat korfbal eigenlijk voor een sport is. U kunt met uw vragen terecht bij de trainer/trainster van uw kind, bij de jeugdwedstrijdsecretaresse of 
de jeugdcoördinator. Op zaterdag staan ook altijd wel andere leden van de vereniging die u kunt aanspreken. Voorafgaand aan de 3 seizoen 
delen (buiten-binnen-buiten) wordt er door de jeugd wedstrijdsecretaresse een rijschema gemaakt. Dit is een rijschema voor de 
uitwedstrijden van uw kind. Alle ouders worden om de beurt ingedeeld om te rijden.  
Alle jeugdteams van Arena spelen in sponsorshirts. Deze shirts worden gezamenlijk gewassen. Hoe dit wassen van de shirts geregeld is, 
verschilt per team en trainer, maar het kan een keer zijn dat een trainer u vraagt om te wassen. 
 
Arena is niet alleen korfbal, maar ook ontspannen 

Naast het spelen van wedstrijden en trainen, doen we bij Arena nog veel meer. Ieder jaar sluiten we voor de jeugd het seizoen af met een 
korfbalkamp. Maar ook in de anderen maanden wordt er door de Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) altijd wat leuks geregeld voor de 
jeugdleden. Houd vooral de laatste pagina’s van het krantje en de JAC Facebook pagina in de gaten. Hier staat (bijna) altijd het nieuws van 
de Jeugd Activiteiten Commissie. Vanzelfsprekend is er ook een Activiteiten Commissie voor seniorenleden die met regelmaat allerlei 
uiteenlopende activiteiten organiseert.  
 

Samen kunnen we alles! 

Arena is een kleine gemoedelijke vereniging, desondanks zijn er veel werkzaamheden welke uitgevoerd moeten worden om de vereniging 
draaiende te houden en überhaupt te kunnen korfballen. Als lid of ouder van een jeugdlid vragen we je dan ook om zo nu en dan de handen 
uit de te steken. Als bijlage vind je het vrijwilligersformulier, we vragen je vriendelijk dit formulier met het aanmeldingsformulier aan onze 
secretaris te retourneren. Op dit formulier kun je aangeven wat voor taken of klusjes te op je wilt nemen.  
 

Wekelijks informatie via ’t Krantje en website 
Het verenigingsblad van K.V. Arena, ‘t krantje genaamd, wordt gedurende het seizoen elke week elektronisch, naar het door u opgegeven 
e-mailadres verstuurd. Hierin vindt u onder andere de gang van zaken rond het spelen van korfbalwedstrijden in die week. Alle overige 
(contact)informatie is te vinden op onze website www.kvarena.nl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.kvarena.nl/


  

 

 

Onderstaand enkele belangrijke artikelen uit het Huishoudelijk Reglement en de Statuten: 

 
Het lidmaatschap 

1) Wordt aangegaan voor een heel verenigingsjaar, lopende van 1 juli t/m 
30 juni van enig jaar. Contributie dient derhalve ook over een heel verenigingsjaar te worden voldaan. Tussentijds bedanken heft 
deze verplichting niet op. 

2) Kan slechts worden beëindigd door schriftelijke opzegging bij het  
secretariaat en wel voor 1 juni van enig jaar daar anders het lidmaatschap met bijbehorende verplichtingen weer voor een heel 
jaar wordt verlengd. 

3) Kan tussentijds slechts worden opgezegd: 
- op medische indicatie; 
- bij verhuizing naar andere woonplaats; 
- op gronden andere dan voornoemd na een schriftelijk verzoek aan het bestuur en met haar toestemming. 

4)  Door lid te worden van K.V. Arena gaat u akkoord dat u of u als ouder vrijwilligerstaken uitvoert.  
 
De Contributie 

Voor wat betreft de contributies geldt de volgende, door de KNKV aangegeven, wijze van bedrag vaststelling: 
- Wanneer iemand op 1 juli 19 jaar of ouder is betaald hij/zij vanaf 1 juli het Seniorenbedrag. 
- Wanneer iemand op 1 juli 15 t/m 18 jaar is betaald hij/zij vanaf 1 juli het Juniorenbedrag. 
- Wanneer iemand op 1 juli 12 t/m 14 jaar is betaald hij/zij vanaf 1 juli het Aspirantenbedrag. 
- Wanneer iemand op 1 juli 8 t/m 11 jaar is betaald hij/zij vanaf 1 juli het Pupillenbedrag. 
- Kinderen tot en met 7 jaar betalen het Welpenbedrag. 
- De bedragen voor Recreanten en Niet-spelende leden wijzen voor zich. 
 
Hoogte maandelijks contributiebedrag  

Een automatische incasso afschrijving kan pas plaatsvinden als u daar zelf toestemming voor geeft. Noteer uw bank- of 
girorekeningnummer, naam, adres, postcode, woonplaats en datum op de aangehechte machtigingskaart, zet er uw handtekening onder. 
 
Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u een maand de tijd om uw bank- of girokantoor opdracht te geven het bedrag terug te 
boeken. Wilt u een afgegeven machtiging intrekken? Meld dit dan schriftelijk of per e-mail aan de penningmeester van K.V. Arena.  
 

Categorie* Leeftijdgrenzen Contributie bedrag** 

Senioren: ≥ 19 € 21,15 

Junioren: 15-18 € 14,50 

Aspiranten: 11-14 € 13.50 

Pupillen 7-10 € 11,65 

Kangoeroeklup: ≤ 6 € 6,10 

Niet spelende leden N.v.t. € 9,50 

 
* Jeugdleden vallen in een hogere leeftijdscategorie wanneer het jeugdlid vóór 1 juli van het desbetreffende jaar de beginleeftijd van de 
nieuwe categorie heeft behaald. De verhoging gaat dan per 1 juli van dat jaar in. Wanneer het jeugdlid na juli van het desbetreffende jaar 
de beginleeftijd van de nieuwe categorie behaald gaat de verhoging per 1 juli van het volgende jaar in. Dankzij deze machtiging heeft u  
hier zelf geen omkijken meer naar! 
** Dit zijn de contributie bedragen zoals deze per 01-06-2017 geldig zijn. Het is niet uitgesloten dat in de toekomst deze bedragen kunnen 
veranderen. U zult hiervan tevoren via de algemene ledenvergadering op de hoogte worden gebracht. Het af te schrijven bedrag zal dan 
automatisch worden aangepast!  
 
De Betaling 

1) De contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld en wordt betaald via een automatische incasso.  

2) Als bijlage vindt u hiervoor een machtigingsformulier welke u tezamen met het aanmeldings- en vrijwilligersformulier kunt 
retourneren aan onze secretaris.  

3) Daarnaast is het bestuur gerechtigd u tussentijds een contributievoorstel te doen als buitengewone omstandigheden daartoe 
aanleiding geven.  

4) Ondanks dat de contributie wordt geïncasseerd blijft u zelf verantwoordelijk dat het juiste bedrag van uw rekening geïncasseerd 
wordt. 

 
 
 
 


