Contributie:
Wij zijn blij dat u of uw kind(eren) lid wilt worden van onze korfbalvereniging “Keep-Fit ‘70” in
Roosendaal.
Het lidmaatschap loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Men gaat het lidmaatschap
steeds voor een korfbalseizoen aan. Het beëindigen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk of via
de mail t.a.v. de secretaresse één maand voor het eind van het seizoen (vóór 1 juni dus)
secretariaat@keepfit70.nl
Keep-Fit ’70 is als korfbalvereniging aangesloten bij de KNKV. (Koninklijk Nederlands Korfbalverbond)
Wanneer je een lidmaatschap aangaat met onze vereniging ben je automatisch ook lid van de KNKV.
De vereniging zorgt voor de aanmelding en contributieafdracht aan de bond.
De contributie voor een heel seizoen bedraagt momenteel per categorie (contributieverhogingen zijn
mogelijk) vanaf seizoen 2020-2021:
Wie

Euro per jaar

Euro per maand

Senioren
Per 1 oktober 19 jaar of ouder
Senioren
Midweek (spelend)
Trainingslid

€ 234,00

€ 19,50

€ 144,00

€ 12,00

€ 114,00

€ 9,50

Junioren
Per 1 oktober 16 jaar t/m 18 jaar
Aspiranten
Per 1 oktober 12 jaar t/m 15 jaar
Pupillen
Per 1 oktober < 12 jaar
Kangoeroes

€ 204,00

€ 17,00

€ 183,00

€ 15,25

€ 162,00

€ 13,50

€ 27,00

€ 2,25

Overige leden

€ 75,00

€ 6,25

Gezinskorting, geldig voor minimaal 3 spelende leden woonachtig op één adres: 15%
Incassokorting, geldig bij jaarlijkse incasso van de totale contributie: 5%

Senioren (op 1 oktober ouder dan 19 jaar)
Junioren (op 1 oktober ouder dan 16 tot en met 18 jaar)
Aspiranten (op 1 oktober ouder dan 12 tot en met 15 jaar)
Pupillen (op 1 oktober jonger dan 12 jaar)
De contributie wordt in oktober van het lopende jaar voor het gehele seizoen afgeschreven of wordt
maandelijks geïncasseerd. Beide manieren via de automatische incasso.
Bij tussentijds stoppen is men contributie verschuldigd over het gehele seizoen.

Voor meer informatie kunt u terecht bij onze bestuursleden:
Voorzitter:
Secretaresse:
Penningmeester:
Bestuurslid Leden:
Bestuurslid KTZ:
WS: Jeugd:
WS: Senioren:

Christian Villée
voorzitter@keepfit70.nl
Sandra Vermunt
secretariaat@keepfit70.nl
Francis van Zundert
penningmeester@keepfit70.nl
Linda Jansen
leden@keepfit70.nl
Janneke Sijstermans
korfbaltechnischezaken@keepfit70.nl
Sandra van Oosterhout wedstrijdzaken@hotmail.nl
Linda van Nispen
wedstrijdzaken@hotmail.nl

www.keepfit70.nl
Sportpark Vierhoeven, Elderseweg 7, 4707 PJ Roosendaal
KvK: 40281001 Iban: NL42 INGB 0001132127 tnv Keep-Fit
(secretariaat) Tel: 0165-528766
E-mail: secretariaat@keepfit70.nl

06-20743979
06-47104544
0165-546695
06-44628468
06-10565027
06-23445081
06-44093872

Inschrijfformulier
Ja, hierbij geef ik mij op als lid van korfbalvereniging Keep-Fit ’70.
O Spelend lid
O Trainingslid
O Kangoeroe
O Overig lid

team : _______

Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Vast telefoonnummer:
Mobiel nummer (jezelf):
Mobiel nummer (moeder):
Mobiel nummer (vader):
E- mail:

Bij jeugdlid, ouders wel/niet in bezit auto*

(*belangrijk voor vervoer bij jeugdteams)

Plaats: ………………………………………………………………Datum:………………..

Vergeet niet om 1 pasfoto in te leveren als je het inschrijfformulier inlevert. Graag
digitaal aanleveren in pdf via: secretariaat@keepfit70.nl
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AVG
Roosendaal, september 2019
Beste leden, ouders en/of verzorgers,
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat
betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De
Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.
In het algemeen geldt dat voor publicatie van persoonsgegevens, en foto's waarop iemand herkenbaar
is, toestemming nodig is van degene die op de foto staat of toestemming van diens ouders/verzorgers.
Regelmatig worden er foto’s/filmpjes van wedstrijden en activiteiten gemaakt die we vervolgens kunnen
plaatsen op onze website en/of sociale media. Om dit straks nog te mogen doen, hebben we je
toestemming nodig. Wij gaan zorgvuldig om met deze foto’s en video’s. Wij plaatsen geen
beeldmateriaal waardoor leden schade kunnen ondervinden.
Toestemming geldt alleen voor beeldmateriaal dat door ons of in onze opdracht wordt gemaakt. Het kan
voorkomen dat andere personen foto’s maken tijdens wedstrijden en activiteiten. Keep-Fit ‘70 heeft daar
geen invloed op, maar wij vertrouwen erop dat deze personen terughoudend zijn met het plaatsen en
delen van beeldmateriaal op internet.
Wil je daarom onderstaande vragen invullen en dit formulier ondertekenen?
Graag inleveren bij één van de bestuursleden.
Het volledige privacy beleid is na goedkeuring van de ALV van oktober 2019 te vinden op onze
website.
Bestuur korfbalvereniging Keep-Fit ’70 Roosendaal
__________________________________________________________________________________
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze
verklaring door een ouder of voogd ondertekend te worden.
Hierbij verklaart ondergetekende, ouder/verzorger van
………………………………………………………………………………………
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen:


Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op de website www.keepfit70.nl .



Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij op sociale media (Facebook, Instagram, Twitter).



Publiceren van foto’s en/of filmpjes van mij in de kantine van Keep-Fit ‘70.

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen. Voor nieuwe
gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming.
Ik mag mijn toestemming elk moment intrekken.

Naam:

………………………………………………………………………………………………………………

Datum: ………………………………………………………. Plaats: ……………………………………………
Handtekening ……………………………………………………………
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TOESTEMMING AUTOMATISCHE INCASSO
DOORLOPENDE MACHTIGING

SEPA

Hierbij geef ik,
naam :______________________________________________________________
adres :______________________________________________________________
woonplaats:__________________________________________________________
Korfbalvereniging Keep-Fit ’70 toestemming om doorlopende incasso opdrachten te
versturen naar mijn bank om de verschuldigde contributie voor het lidmaatschap van
de vereniging van:
naam lid/leden:______________________________________________________
Geboortedatum:_____________________________________________________
___________________________________________________________________
__
___________________________________________________________________
af te schrijven van mijn rekening, nummer: (IBAN)

NL ____
 in één keer jaarlijks in oktober (u ontvangt een korting van 5%)
 maandelijks in twaalf gelijke termijnen
(graag uw keuze hierboven aangeven)

Getekend te ____________________________ op __________________________

(handtekening)_______________________________________________________

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank
naar de voorwaarden.
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WELKOM BIJ KEEP-FIT ’70
Wat is KEEP-FIT ’70?
KEEP-FIT is een gezellige korfbalclub voor jong en oud. De jeugdleden spelen hun
wedstrijden op zaterdag en de senioren op zaterdag of zondag. Op zaterdag is er bij
de jeugdwedstrijden altijd een vaste trainer/coach aanwezig die jullie helpt een fijne
wedstrijd te spelen. Natuurlijk wordt er ook hard maar vooral leuk getraind. Dit
gebeurt op dinsdag- en donderdagavond vanaf 18.30 uur en woensdagavond vanaf
18.15 uur op het sportveld van Sportpark Vierhoeven. In de zaalperiode trainen we
dinsdagavond vanaf 18.00 uur in Sporthal “In de Roos” (bij het Jan Tinbergen
College): Commandobaan 6 Roosendaal. Op woensdag- en donderdagavond
trainen we vanaf 18.00 uur in de Sporthal van het Da Vinci College: Bovendonk 1
Roosendaal.
Waar en wanneer speelt KEEP-FIT ’70?
Vanaf half augustus trainen en spelen wij op Sportpark Vierhoeven. Daar hebben we
ook ons eigen clubhuis. Sportpark Vierhoeven ligt achter de wijk Langdonk en is via
de Willem Dreesweg makkelijk te bereiken (richting Langdonk op het einde in de
bocht afslaan). Draai daar het parkeerterrein op. Aan het eind van de parkeerplaats
ga je rechts het sportpark op en zie je rechts achterin ons sportcomplex liggen. In de
winterperiode is het natuurlijk te koud en te nat om buiten te sporten. Daarom
verhuizen we zo rond eind oktober naar de sporthal. We spelen onze
thuiswedstrijden in Sporthal “In de Roos”.
Eind maart gaan we weer terug naar ons eigen veld. Tot halverwege juni zijn we
daar bezig met onze trainingen, wedstrijden en activiteiten.
Wat moet je aanhebben voor de wedstrijd?
Het is vanzelfsprekend dat je in de zaal niet met voetbalschoenen kunt spelen.
Daarom moet je een goed paar zaalschoenen hebben. Maar als je deze
zaalschoenen op het veld aandoet, dan glijd je alle kanten op! Aangezien wij een
kunstgrasveld hebben, heb je dus wel óf kunstgrasschoenen óf voetbalschoenen
nodig. Sommige verenigingen hebben nog écht gras en daar zijn voetbalschoenen
wel het beste.
Je begrijpt wel dat iedereen je uitlacht als je alleen maar schoenen aan hebt.
Daarom doen we allemaal een groen shirt en witte sokken aan. De jongens dragen
daarbij een witte sportbroek en de meisjes een wit rokje. Het shirtje is van de
vereniging. De andere kleren moet je zelf halen. Bij Mervo Sport in Roosendaal is de
kledinglijn van onze vereniging te koop, mocht je daar interesse in hebben.
Mag je al meteen wedstrijden spelen?
Normaal gesproken moet je eerst een paar keertjes komen trainen. Dan kun je ook
eerst eens kijken of je het echt leuk vindt. Daarom mag je de eerste maand gratis
meetrainen (je hoeft dan dus geen contributie te betalen). Na de 2e of 3e training
krijg je een inschrijfformulier en automatische incasso waar je gegevens op moeten
worden ingevuld en na inlevering samen met 1 pasfoto ben je lid.
Waar spelen we onze uitwedstrijden?
Nou, dat ligt er nogal aan. Soms is het dichtbij, bijvoorbeeld in Hoeven, Klundert of
Oud-Gastel, maar een andere keer ga je naar Dordrecht of Strijen.
Het zijn (bijna) altijd de ouders van de kinderen in jouw team die ervoor zorgen dat je
naar het veld van de tegenstanders gebracht wordt. De trainer maakt hiervoor aan
het begin van het seizoen een was en rijschema zodat alle ouders aan de beurt
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komen om te rijden en te wassen. (hierbij bedoelen we het wassen van de
wedstrijdshirts na de wedstrijd)
Korfballen we alleen maar bij KEEP-FIT ’70?
Welnee! Behalve korfballen worden er bij KEEP-FIT ook leuke activiteiten
georganiseerd. We hebben onder meer een jeugdkamp, een spelletjesavond,
filmavond en natuurlijk ook een toernooi.
Is er ook een clubblad bij KEEP-FIT ’70?
Iedere maand verschijnt er een nieuwsbrief. Daarin komen het programma, de
standen en allerlei andere dingen. Deze informatie kun je ook vinden op onze site:
www.keepfit70.nl Er zijn verschillende leden die regelmatig een stukje inleveren
voor het maandblad of de site. Misschien weet jij nog wel wat leuks te vertellen wat in
de nieuwsbrief kan.
Wil je nog meer weten?
Als je nog meer wilt weten over KEEP-FIT ’70 dan kun je al je vragen stellen aan
Linda Jansen, of via leden@keepfit70.nl . Je kunt natuurlijk ook op dinsdagavond,
woensdagavond of donderdagavond naar de trainingen komen. Er zijn genoeg
jeugdtrainers aanwezig, die jullie graag op weg helpen.
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Enquête vrijwilligers

Naam:
Ouder van:
Telefoonnummer:
Beroep:
E-mailadres:
Voor welke vrijwillige taken kun je misschien iets betekenen (in de toekomst) voor
Keep-Fit ’70?(graag aanvinken bij interesse)
Bestuur:
0
0
0
0
0

Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
Bestuurslid leden
Bestuurslid korfbal technische zaken

Wedstrijdsecretariaat:
0
0

Senioren
Jeugd

Scheidsrechterszaken/opleidingen:
0
0

Scheidsrechtersindeling maken
Wedstrijden fluiten (na opleiding)

JTC (jeugd technische commissie):
0
0
0
0

Hulp trainen jeugdploeg
Hulp coachen jeugdploeg
Kangoeroes begeleiden/werven
Commissielid JTC

TC (technische commissie):
0
0
0

Hulp trainen seniorenploeg
Hulp coachen seniorenploeg
Commissielid TC

Barcommissie:
0
0
0

Bardienst
Barschema
Inkopen
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Commissie middelen:
0
0
0

Schoonmaak accommodatie
Onderhoud accommodatie
Onderhoud rondom accommodatie

ASO (activiteiten commissie):
0
0

Activiteiten organiseren voor senioren
Activiteiten organiseren voor jeugd

Prescie( PR en sponsorcommissie):
0
0
0
0

PR in de media
Sponsorcontacten werven en onderhouden
Website verzorgen
Nieuwsbrief maken

Schoolkorfbal:
0
0
0
0

Organisatie
Hulp bij het toernooi
Clinics verzorgen
Sjors sportief

Jubileumcommissie:
0
0
0

Activiteiten organiseren in het jubileumweekend
Feestavond organiseren
Hulp tijdens het jubileum

Opmerkingen:

Hartelijk dank voor het invullen.
Dit formulier kan worden ingeleverd bij Linda Jansen of via leden@keepfit70.nl
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