
Aanmeldingsformulier KPJ Beek en Donk 
 
KPJ Beek en Donk heet je van harte welkom bij deze gezellige en veelzijdige 
vereniging voor en door jongeren! Om je als nieuw lid in te schrijven, hebben we een 
aantal gegevens van je nodig. Vul deze in en geef het formulier zo snel mogelijk af 
aan iemand van het bestuur! 
 

Achternaam  :___________________________________________________ 

Roepnaam  :________________________________________________m/v 

Adres   :___________________________________________________ 

Postcode en Plaats :___________________________________________________ 

Telefoonnummer :___________________________________________________ 

Geboortedatum :___________________________________________________ 

Emailadres   :___________________________________________________ 
 
 
Proeftijd 
Om te kijken of de KPJ echt wat voor je is, mag je één maand gratis meedoen aan de 
activiteiten. 
 
 
 
Dit formulier + groene kaart lever je in bij de aspirantenleiding of iemand van 
het bestuur. 
 
De groene kaart krijg je van de aspirantenleiding 
  



 
Nieuwsbrief 
1x per maand verschijnt er een nieuwsbrief. Je kunt je hiervoor aanmelden via de 
website (www.kpjbeekendonk.nl) onder het kopje publicaties. Zo blijf je op de hoogte 
van al het nieuws binnen de vereniging. 
 
Contributie 
Wanneer de proeftijd voorbij is en je dit formulier helemaal in hebt gevuld, ben je 
volwaardig lid van KPJ Beek en Donk. Dit betekent dat je ook contributie moet 
betalen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen handballende aspiranten en niet-
handballende aspiranten. Je bent een handballend lid als je mee traint. 
De contributie bedraagt 100 euro voor handballende leden en 55 euro voor niet-
handballende leden. De contributie wordt geïnd via automatische incasso. De 
contributie zal in 2 delen van de opgegeven rekening worden afgeschreven. In 
januari en in juli zal de helft van de jaarcontributie worden afgeschreven.  
 
Automatische incasso 
Om de contributie via automatische incasso te laten verlopen, dient de bijgevoegde 
groene kaart ingevuld en ondertekend te worden. Vervolgens dient deze kaart met 
de pasfoto en het ingevulde aanmeldingsformulier ingeleverd te worden bij de 
aspirantenleiding. 
De gele kaart is een terugboekingkaart, wanneer je het niet eens bent met de 
afschrijving en de rode kaart is een intrekking van de machtiging (als je stopt bij de 
KPJ). 
 
Geen automatische incasso 
Wanneer je geen gebruik wilt maken van automatische incasso, zal er 10 euro 
administratiekosten in rekening worden gebracht. Voor de betaling van de contributie 
zal een rekening worden toegestuurd. 
 
Afmelden 
Als je als lid van de KPJ wilt stoppen kan dat door dit schriftelijk te melden bij de 
penningmeester. Dit dient minimaal één maand voor de afschrijvingsdatum te 
gebeuren. Wanneer dit dus niet voor 1 juni of 1 december is doorgegeven, wordt de 
volgende termijn nog eenmaal automatisch afgeschreven. 
 
Bestuur 
Het is gemakkelijk een aantal telefoonnummers bij de hand te hebben van de 
bestuursleden die je wel eens nodig hebt: 
 
Voorzitter 
Jan Rooijakkers 
Vonderweg-oost 6 
5741 TN Beek en Donk  Tel: 06-50882588 
 
Penningmeester 
Thomas Vogels   Tel: 06-22429664 
Drossard de la Courtstraat 44 
5421 JH Gemert  


