Inschrijfformulier

“Welkom bij onze vereniging”

Een vereniging kan slechts bestaan vanwege haar leden, nieuwe leden zijn van harte welkom en wij
zijn dan ook blij dat u uw dochter als lid bij onze korfbalvereniging wilt aanmelden.
In het algemeen proberen wij uw dochter te laten trainen en (later) spelen met leeftijdgenoten, er wordt
dus niet “geselecteerd” op capaciteiten. (Met uitzondering van ons eerste team!)
Onder leiding van jonge, enthousiaste trainsters zullen zij 1 x per week de basisvaardigheden en
regels van het korfbalspel leren.
Tijdens de wintermaanden (nov.- dec.- jan.- feb. - mrt ) trainen de korfbalsters in een zaal.
Voor onze jongste leden is dat de gymzaal van de basisschool in Esch en de overige speelsters gaan
naar sporthal De Braken in Boxtel. De rest van het jaar is de training op ons eigen korfbalveld op het
sportpark in Esch.
Over meer praktische zaken zoals teamindeling, trainingstijden en kleding wordt u geïnformeerd door
iemand van de jeugdcommissie.
U kunt ook contact opnemen via het algemene e-mail adres info@tovido.nl. Uw e-mail wordt direct
doorgestuurd naar de betreffende persoon om uw vraag te beantwoorden.
Met vriendelijke sportgroeten,
Het bestuur van Tovido.
Voor onze leden- administratie vragen wij u onderstaande strook in te vullen en ondertekend
met een Pasfoto in te leveren via ledenadmin@tovido.nl of: Maria den Ouden, Hulsberg 24,
5296 LK Esch.

WELKOM BIJ TOVIDO

AANMELDINGSFORMULIER

Voornaam:

…………………………………………………………………………...

Achternaam:

…………………………………………………………………………...

Adres:

…………………………………………………………………………...

PC en Woonplaats:

…………………………………………………………………………..

Geboortedatum :

……-………-……….

Tel nummer :

…………………………………………………………………………..

E-mail adres:

…………………………………………………………………………..

Uw favoriete TOVIDO taak :

…………………………………………………………………………..

Hierbij machtig ik, ondergetekende, de penningmeester van korfbalvereniging Tovido, tot
wederopzegging, om de door mij verschuldigde contributie jaarlijks af te laten schrijven van het
volgende IBAN nummer: …………………………………………………
Naam en voorletters: …………………………………………………
Handtekening: (van een ouder bij aanmelding van een minderjarige)
…………………………………………………

KORFBALVERENIGING TOVIDO
e-mail: info@tovido.nl

ESCH, ………-………….-.………….

Ledenadministratie:
Witvensedijk 2a, 5296 KH ESCH

website:
www.tovido.nl

Bijlage bij het Inschrijfformulier

Contributie:
Wij hanteren dezelfde leeftijdsgrenzen als de korfbalbond.
De leeftijd op 1 januari is maatgevend en de contributie gaat in op 1 juli van dat jaar.
De contributie wordt geïnd in de 1e helft van het kwartaal d.m.v. het invullen van bovenstaande
machtiging. Als betalingskenmerk zal het lidnummer van de bond vermeld worden. (NL43 RABO 0155
4192 77 t.n.v. Korfbalclub TOVIDO)
De contributies bedragen:
T/m 5 jaar:
€ 105,00 per jaar
T/m 9 jaar
€ 120,00 per jaar
T/m 11 jaar
€ 129,00 per jaar
T/m 15 jaar
€ 135,00 per jaar
T/m 17 jaar
€ 150,00 per jaar
18 jaar en ouder
€ 175,00 per jaar
Steunende leden:
€ 20,00 per jaar
Nieuwe leden betalen voor het kwartaal van aanmelding, de helft van de vastgestelde contributie. De
afschrijving vindt plaats in het einde van het kwartaal voor het gehele verschuldigde bedrag.
Lidmaatschap:
Het lidmaatschap geldt voor een jaar en loopt t/m 30 juni. Wij dragen voor onze leden een
jaarlijkse contributie af aan de KNKV en kunnen dat niet voor een gedeelte van een seizoen
terugeisen. Afmelden moet schriftelijk gebeuren per 1 april voorafgaand aan het nieuwe seizoen,
anders bent u ook nog de volledige jaarcontributie van het nieuwe verenigingsjaar verschuldigd.
Sporttenue:
Wedstrijden worden gespeeld in een blauw shirt en witte rok (allebei te leen bij de vereniging), witte
sportsokken, voetbalschoenen voor buiten en gymschoenen zonder zwarte zolen voor binnen.
Daarnaast is het gebruikelijk dat er na iedere wedstrijd en/of training gedoucht wordt.
Training:
De trainingen vinden op ons korfbalveld plaats en gedurende de wintermaanden in een zaal. Wij
vinden het prachtig als ouders tijdens een training blijven kijken, maar in de gymzaal in Esch is dat
vanwege de ruimte niet wenselijk.
Ouders:
Wij verwachten dat ouders bij toerbeurt voor uitwedstrijden rijden. De vereniging zorgt voor een
rijschema, maar als u op een ingeplande datum verhinderd bent, zult u zélf onderling moeten ruilen.
Tevens verwachten we van de ouders/verzorgers een steentje bij te dragen. We hebben verschillende
taken waarin u uzelf wel zou kunnen vinden. Graag vragen wij u aan te geven welke taken u bij het
lidmaatschap kiest.
Korfbalbond:
Tovido is aangesloten bij het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV), deze bond organiseert de
competities in de verschillende districten. Tovido valt onder het district “zuid” en op de website van de
KNKV ( www.knkv.nl) is veel informatie te vinden over het korfbalgebeuren in Nederland, evenals de
wedstrijdschema’s, spelregels enz.
Privacy:
De vereniging hecht veel waarde aan uw privacy. Op bijgevoegd formulier kunt u toestemming geven
voor het gebruik van persoonsgegevens. De privacyverklaring is na te lezen op de website
www.tovido.nl
Bestuur:
Marij van Beers
Hulsberg 22
Patrick van Eindhoven Haarenseweg 5
Jeugdcommissie:
Kim v/d Ven
Haarenseweg 20
Wedstrijdsecretariaat:
Angela Goossen
Hulsberg 5
Ledenadministratie:
Maria den Ouden
Hulsberg 24

KORFBALVERENIGING TOVIDO
e-mail: info@tovido.nl

0411 – 601865
0411 - 602343
06 - 30731051
06 – 49919015
ledenadmin@tovido.nl

Ledenadministratie:
Witvensedijk 2a, 5296 KH ESCH
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Bijlage bij het Inschrijfformulier

TAKEN
Bestuur
- Voorzitter
- Secretaris
- Meedenkend bestuurslid
- Afgevaardigde commissie(s)
Arbitragecommissie
- Scheidsrechters
- Begeleiders voor scheidsrechters
- Waarnemers
- Beoordelaars
Jeugdcommissie
- Teamindeling opmaken/onderhouden
- Contact persoon tussen jeugdcommissie en het bestuur
Sponsorcommissie
- Sponsor contact
- Hulp tijdens jaarlijks activiteiten met als doel geld in te zamelen voor de
club. Bijvoorbeeld tijdens Bierpompfeest, Essche fietsdag, etc.
- Projectplan of een andere subsidie aanvragen verzorgen.
- Ondersteuning Grote Club Actie, RABO Clubsupport, Winkeliersacties, etc.
Wedstrijdsecretariaat
- Zaalwacht in Boxtel
- Contact persoon gymzaal Esch Sporthal Boxtel
Technische commissie
- Assisteren met korfbal technisch gerelateerde activiteiten
- Onderhouden/beheren van materialen/opslag ruimten
- Kleine klusjes bv lamp vervangen of iets wat kapot is repareren
- Groenvoorzieningen accomedatie bijhouden
- Onderhouden/beheren van kleed- en scheidsruimten
Diverse commissies
Participeren in diverse KNKV en TOVIDO commissies:
Kerstcommissie
o Activiteit organiseren, assisteren, faciliteren
Grote club actie
o Organiseren, assisteren, faciliteren
Kledingcommissie
Sint & Pieten voor de kleinere kinderen
o Organiseren, assisteren, faciliteren
Poetscommissie 2 personen
o Organiseren, Denk aan indelen van hulp, ophaalpunt voor de
sleutel en enz.
Korfbal kamp commissie
o organisatie
Ledenwerving
o Clinic op school
o Buurtsport activiteiten
KORFBALVERENIGING TOVIDO
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Vrijwilligers/sponsor activiteit
o Organisatie

PR en communicatie
• Controle AVG wetgeving binnen Tovido
• Social Media (Facebook, Instagram, etc.)
• Website onderhouden
• Nieuwsbrief maken (input komt o.a. vanuit bestuur en commissies)
ongeveer 4 keer per jaar
• Infoboekje maken (1x begin van het jaar)
• Maken informatiemateriaal/flyers voor verschillende dingen
• Kampioenfoto’s en redactioneel stuk voor de lokale krant
• Distributie digitale en papieren post/flyers
Overige taken
• Coach jeugd team
• Contactpersoon basisschool
• Nieuwe coaches informeren
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