
          

 
 

UITSCHRIJFFORMULIER 
 
 
Naam   _________________________________________ dame/heer* 
 
Voorletters  _________________________________________ 
 
Roepnaam  _________________________________________ 
 
Geboortedatum _________________________________________ 
 
Adres   _________________________________________ 
 
Postcode  _________________________________________ 
 
Woonplaats  _________________________________________ 
 
Telefoon  _________________________________________ 
 
E-mail adres  _________________________________________ 
 
Meld zich hierbij af als lid/donateur van R.K.C. WION.  
 
Datum beëindiging lidmaatschap: _____________________________ 
 
Let op: 
Het lidmaatschap is aangegaan voor een heel verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 
30 juni. Hierbij is afgesproken, dat zonder schriftelijke opzegging één maand vóór het nieuwe 
verenigingsjaar, het lidmaatschap – inclusief de contributie – automatisch verlengd wordt. In 
bepaalde gevallen toont het bestuur van R.K.C. WION echter begrip voor opzegging van het 
lidmaatschap tijdens het verenigingjaar en het lid/de donateur hoeft dan slechts een deel van 
de contributie te voldoen.  
 
Hierbij wordt aangehouden:  een half jaar contributie betalen, om de reeds gemaakte 
bondskosten voor WION kostendekkend te maken. Dit geldt voor de Senioren, de A t/m de 
C-jeugd en de G-korfballers. Voor de Kangoeroes t/m de D-jeugd is 1 kwartaal voldoende. 
Na december opzeggen is het hele jaar betalen. Indien u vragen heeft hieromtrent kunt u 
deze stellen aan de secretaris. 
 
Gaarne de vragen op de achterzijde van dit uitschrijfformulier invullen! Het compleet 
ingevulde formulier opsturen naar het secretariaat (denk aan handtekening en paraaf): 
 
 

R.K.C. WION 
Ledenadministratie 
Postbus 81169        
3009 GD Rotterdam 
 

 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is.  

Handtekening 
(lid/ouder/verzorger/donateur*): 



VERVOLG UITSCHRIJFFORMULIER 
 
Reden(en) van afmelding: 
O Geen zin meer in de korfbalsport 
O Gebrek aan tijd 
O Verhuizing  
O Oneens met (technisch) beleid 
O Onvoldoende financiële middelen / te hoge contributie 
O Elders korfballen op hoger niveau, te weten bij de vereniging: ______________________ 
O Overige reden(en), namelijk: ________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 
    _______________________________________________________________________ 

 
Indien gebrek aan tijd de reden is van uw opzegging, wilt u dan misschien aangeven 
waardoor u niet voldoende tijd (meer) heeft? 
O (Bij)baan op zaterdag 
O (Bij)baan in de avonduren 
O Druk met werk (bijv. eigen zaak) 
O Gezinsleven 
O Anders, namelijk: _________________________________________________________ 

 
Indien verhuizing de reden is van uw opzegging 
- Wat is uw nieuwe adres? __________________________________________________ 
- Mogen we uw gegevens doorsturen naar de korfbalvereniging in uw nieuwe 

woonomgeving? Ja / Nee * 

 
Persoonlijk oordeel van de vereniging 
Algemene indruk: prima / goed / matig / slecht* 
Organisatie:  prima / goed / matig / slecht* 
Sfeer:   prima / goed / matig / slecht* 

 
Welke verbeteringen zou u adviseren? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
Heeft u andere opmerkingen/aanvullingen? 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
U gegevens blijven in de ledenadministratie geregistreerd als Oudlid, R.K.C. WION kan u zo 
per e-mail (zie ommezijde voor e-mail adres) op de hoogte houden van bijzondere 
verenigingsaangelegenheden (jubilea, reünie, e.d.). 
O Ik heb geen behoeften meer aan contact met R.K.C. WION en wil niet op de hoogte 
gehouden te worden. 
O Ik zou graag Niet spelend lid willen worden voor slechts € 38,00 per kwartaal. 
O Ik zou graag Donateur willen worden voor slechts € 19,00 per kwartaal. 
 

 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

Paraaf: 


