Aan (de ouders van) nieuwe leden van LDODK/Rinsma Modeplein,
Je staat op het punt om je aan te melden als nieuw lid van LDODK/Rinsma Modeplein. Of uw kind wordt lid van
LDODK. We hopen natuurlijk dat je het naar de zin krijgt bij LDODK!
Hieronder staan een paar punten vermeld die voor alle nieuwe leden handig zijn om te weten.




Kinderen vanaf vier jaar kunnen lid worden.
Spelende leden ouder dan 18 jaar en steunende leden hebben stemrecht op de algemene
ledenvergadering in november/december en juni.
Maandelijkse contributie m.i.v. 1 juli 2018 (12 keer per jaar):
Welpen/Kangoeroes
D/E/F-jeugd
B/C-jeugd
A-jeugd
Senioren

€ 0,00
€ 14,21
€ 17,60
€ 19,87
€ 25,54

AR-leden
Gezinstarief
Steunend lid
G-Korfbal

€ 14,21
€ 78,57
€ 6,28
€ 14,21

Bepalend is de leeftijd op 1 januari in het betreffende seizoen.
De contributie kan elk jaar op 1 juli automatisch worden aangepast met het CBS-prijsindexcijfer
van het voorafgaand kalenderjaar.








Het lidmaatschap start op het moment dat jij jezelf aanmeldt via bijgevoegd inschrijfformulier. Wanneer
je na 1 mei lid wordt, start het lidmaatschap daadwerkelijk op 1 augustus.
Een lidmaatschap kan enkel per 1 juli van elk kalenderjaar worden beëindigd, hierbij geldt een
opzegtermijn van 1 maand vooraf aan deze datum.
Aanmeldingen en opzeggingen vinden plaats bij de ledenadministratie.
LDODK organiseert ieder jaar enkele acties, zoals onder andere een koek- en suikerbrodenactie. Deze
acties worden georganiseerd om de contributie zo laag mogelijk te houden. Van alle spelende leden
wordt verwacht dat zij hierbij helpen.
Ouders van jeugdleden worden ingedeeld voor enkele vrijwilligerstaken. Dit kan zijn het meedraaien
zaalwachten tijdens de zaalcompetitie of het schoonmaken van de kleedkamers.
Bij uitwedstrijden wordt u bij toerbeurt ingedeeld als chauffeur en krijgt u tevens per toerbeurt de kleding
van het team mee om te wassen.
Leden vanaf de juniorenleeftijd worden naast de verplichtingen binnen hun eigen team zoals vervoer naar
uitwedstrijden etc., ook ingedeeld voor vrijwilligerstaken zoals genoemd bij ouders van jeugdleden.

Naast bovenstaande punten is er nog veel meer informatie over LDODK.
Deze is o.a. te vinden op de website www.ldodk.nl. Daarnaast is LDODK ook te vinden op Facebook, Twitter en
Instagram.

LDODK/Rinsma Modeplein en privacy
Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet, de Algemene Verordering Gevensbescherming (AVG) in werking getreden. Ook
bij LDODK/Rinsma Modeplein hebben we hier mee te maken. Om alles goed te borgen hebben we een privacy
officer aangesteld bij LDODK. Remco Winter (penningmeester@ldodk.nl) gaat deze taak op zich nemen. Mocht je
vragen hebben of bezwaar hebben tegen bijvoorbeeld geplaatste foto's kun je een e-mail sturen naar dit emailadres. Dan wordt in overleg vastgesteld wat we er mee kunnen doen.
In het privacy statement van LDODK, wat op de website te vinden is, staat alles uitgebreid beschreven.
Elk lid van LDODK, en bij leden jonger dan 16 de ouder/verzorger, zal LDODK goedkeuring moeten geven voor het
gebruik van de persoonsgegevens zoals vermeld in het privacy statement. Dit gebeurt via het inschrijfformulier.
Het privacy statement is te lezen via www.ldodk.nl/privacy.
Veel korfbalplezier bij LDODK!
Met vriendelijke groet,
Bestuur KV LDODK/Rinsma Modeplein

Inschrijfformulier nieuwe leden
Door het invullen en ondertekenen van dit inschrijfformulier wordt u lid van korfbalvereniging LDODK/Rinsma
Modeplein te Terwispel/Gorredijk.
Achternaam: __________________________________________
Voorna(a)m(en): __________________________________________
Roepnaam: __________________________________________
Adres en huisnummer: __________________________________________
Postcode: __________________________________________
Woonplaats: __________________________________________
Telefoon: __________________________________________
E-mail: __________________________________________
Geslacht: M / V
Geboortedatum: __________________________________________
Categorie: Spelend / Niet spelend
Indien het om inschrijving van een jeugdlid gaat, dan graag onderstaande gegevens ook invullen.
Naam ouder/verzorger: __________________________________________
E-mail ouder/verzorger: __________________________________________
Telefoon ouder/verzorger: __________________________________________
□ Ik heb de privacyverklaring van LDODK gelezen en ben akkoord met de inhoud.
U kunt dit inschrijfformulier tezamen met de doorlopende machtiging inleveren op
Nieuwstraat 1, 8401 CN te Gorredijk. Telefonische informatie kunt u verkrijgen via 0513-463737.
Bij het inleveren van dit inschrijfformulier dient u ook een pasfoto te mailen aan administratie@ldodk.nl. Zonder
ingeleverde pasfoto wordt de inschrijving niet verwerkt.

Doorlopende machtiging
Naam incassant
Incasso o.v.v.
Adres incassant
Postcode incassant
Land incassant
Kenmerk machtiging

S€PA
: KV LDODK/Rinsma Modeplein
: Korfbalver. L.D.O.D. K.
: Mouterij 24
: 8401 WG Woonplaats incassant : Gorredijk
: NL
Incassant ID
: NL14ZZZ011222090000
: (wordt uw lidnummer)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan KV LDODK/Rinsma Modeplein
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van KV LDODK/Rinsma Modeplein.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar
de
voorwaarden.
Naam

:

Adres:

:

Postcode:

:

Land:

: NL

Rek.nr. (IBAN)

:

Plaats en datum:

:

Woonplaats :

Handtekening:

