
Inschrijfformulier VriendenKVZ 16.2.19 

 
‘Vrienden van KVZ’ 

Lid worden? 
 
 
 

 
Waarom Vrienden van KVZ? 
Heeft u zich weleens afgevraagd waar de shirts voor onze scheidsrechters van zijn betaald, uit welke 
portemonnee de jacks voor de jeugdtrainers- en coaches zijn bekostigd of waar het videomateriaal voor 
de selectie vandaan komt? Dit is allemaal georganiseerd met behulp van de ‘Vrienden van KVZ’.  
 
Tijdens een ledenvergadering in 2009 is besloten om de ‘Vrienden van KVZ’ op te richten. De ‘Vrienden 
van KVZ’ hebben als doel om de vereniging te ondersteunen in haar ambities door het creëren van een 
financieel ‘potje’ die los staat van contributie-inkomsten of sponsoractiviteiten. 
 
Wie kan lid worden? 
Iedereen die zich verbonden voelt met KVZ. Dit betekent huidige leden of donateurs van KVZ, maar ook 
ouders en grootouders, oud-leden of anderen die onze vereniging een warm hart toedragen. Het 
lidmaatschap is persoonlijk; het is niet mogelijk om met meerdere personen als één lid te worden 
ingeschreven. 
 
Wat kost het lidmaatschap en wat krijgt u ervoor terug? 
Het lidmaatschap geeft recht op gratis toegang bij de thuiswedstrijden in de zaal. En zoals aangegeven 
ondersteunt u met uw ‘vriendschap’ de ambities binnen KVZ. Nadat u lid bent geworden;  

• ontvangt u een passe-partout voor alle thuiswedstrijden in de zaal. 
• ontvangt u uitnodigingen voor officiële gelegenheden en de feestelijke momenten rondom een 

kampioensschap. 
• zal uw naam worden vermeld op het ‘Vrienden van KVZ’ bord die komt te hangen in de kantine 

van onze eigen accommodatie.  
 
 
Ja, ik wil graag lid worden 
 
 O Ik wil graag lid worden van de “Vrienden van KVZ”. 
 
Betaalwijze (aankruisen wat van toepassing is) 
 

O Ik machtig KVZ tot wederopzegging om jaarlijks € 50,- van mijn rekening te 
    incasseren voor een doorlopend lidmaatschap. 

 O Ik wil graag een rekening ontvangen waarna ik het bedrag zelf overmaak. 
 
Naam: ………………………………………………….……………………………….……………………… 
 
Straat + nr: …………………………….…… Postcode: ………… Plaats…………………………………. 
 
E-mailadres: …………………………………………………….…….………………………………………. 
 
IBAN nummer: ………………………………………….…………………………………………………….. 
 
Ten name van: …………………………................................................................................................ 
 
 
Handtekening: ………………………………............... Datum:…………………………………………….  
 
 
S.v.p. inleveren bij één van de bestuursleden. 
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