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Korfbalclub KCBJ

Je wil lid worden van onze sportclub?
Om lid te worden van KCBJ en de korfbalbond (KBKB) dien je een aantal zaken in orde te brengen. Als je
minderjarig bent, moet dit door een wettelijke vertegenwoordiger (bvb ouder) gedaan worden.

1. Vul het document “Aansluitingsformulier KCBJ 2022-2023” volledig in en onderteken het.

2. Vul het document “Aanvraag tot affiliatie Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzw”
volledig in en onderteken het. Het type speler hoef je niet in te vullen. Het rijksregisternummer wel.

3. Vul het document “Verklaring van ontbreken van evidente medische ongeschiktheid” volledig in en
onderteken het.

4. Bezorg deze 3 documenten aan de secretaris. Dit kan als bijlages bij een email naar
kcbj@korfbal.be of door ze af te geven aan Litrik De Roy, Beekstraat 45, 3130 Betekom.

Stuur ook een duidelijke pasfoto naar kcbj@korfbal.be.

5. Betaal je lidgeld via overschrijving op rekening BE69 7340 1518 7478 met vermelding van “Lidgeld
2022-2023” + jouw naam

PLOEG LEEFTIJD LIDGELD 2022 - 2023

U5 Geboren in 2018-2019 €75

U7 Geboren in 2016-2017 €100

U9 Geboren in 2014-2015 €100

U11 Geboren in 2012-2013 €130

U13 Geboren in 2010-2011 €130

U15 Geboren in 2008-2009 €130

U17 Geboren in 2006-2007 €140

U19 Geboren in 2004-2005 €140

Senioren Vanaf 19 jaar €175

Gewestelijken Vanaf 19 jaar €110

Recreanten Vanaf 16 jaar €75

Supporters Iedereen €20

Achteraf krijg je dan van ons een email met informatie hoe je kan aanmelden op Twizzit, de website die we
gebruiken voor alle communicatie met onze leden.

Welkom bij KCBJ!
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Korfbalclub KCBJ

Aansluitingsformulier KCBJ 2022-2023
Naam : ………………………………………………………………………………………....

Geboortedatum : ……………………………………………

Geslacht : ▢  M       ▢  V

Adres : ………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Telefoon : ……………………………………………

Email : ………………………………………………………………………………………

▢ Ik geef toestemming om foto’s en video’s te delen met ploeggenoten en te gebruiken ter promotie
van clubactiviteiten van KCBJ.

Relevante medische
en/of andere informatie:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

▢  Ik geef toestemming om deze info te delen met trainers, begeleiders,
jeugdcoördinator en sportcel.

Datum Handtekening

………………………… ……………………………………

Belangrijk:

Door lid te worden van KCBJ verklaar je je akkoord met de sportieve visie, de gedragscode en het intern
reglement van KCBJ. Deze documenten zijn terug te vinden op http://www.kcbj.be
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Aanvraag tot affiliatie als : Competitiespeler

Recreant met licentie 

? mag deelnemen aan de recreatiewedstrijden

Recreant zonder licentie 

? mag niet deelnemen aan recreatiewedstrijden

? hoeft geen medische verklaring af te leveren

Voor vereniging : 

Naam : Voornaam :

Nationaliteit : Geboortedatum Rijksregisternummer

- - - -

Straat :

Nr. Bus :

Postnr. Gemeente :

Geslacht Vorige Korfbalclub :

vrouw man

Jonger dan 18 : Akkoord van de wettelijke vertegenwoordiger

Naam en voornaam

Geboortedatum - - Nationaliteit

Straat Nr. Bus :

Postnr. Gemeente :

Verwantschap met de aanvra(a)ger/ster

Invullen ingeval de vorige club in het buitenland was :

Vestigingsplaats van de vereniging (gemeente en land)

Gemeente : 

Land :

Wet van 8-12-1992 tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Decreet van 24-07-1996 tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar. 

Dateren en ondertekenen door aanvrager Stempel en handtekening clubsecretaris

(geheel eigenhandig geschreven)

Te

de - -

Indien jonger dan 18 jaar de wettelijke vertegenwoordiger : 
Handtekening voorafgegaan door eigenhandig geschreven "Gezien voor akkoord"

Alle reglementen kunnen worden geraadpleegd op de website van de KBKB (www.korfbal.be)

De ondertekenaars verklaren de nodige informatie m.b.t. de vrijheidsregeling, de na te leven opzeggingsperiode, de disciplinaire maatregelen en de verzekeringsovereenkomst inzake 

de ongevallen en aansprakelijkheid te hebben ontvangen. 

De aanvra(a)ger/ster (en, indien hij/zij minderjarig is, de wettelijke vertegenwoordiger/ster) geeft toestemming tot opname van zijn/haar persoonsgegevens in de ledenbestanden 

van de club en de KBKB.  Deze zijn houder en bewerker van hun naam, adres en rijksregisternummer hierboven vermeld.  De gegevens zullen gebruikt worden voor de club- en 

bondsadministratie.  Foto's worden in het bestand opgenomen en kunnen op de website geplaatst worden.

Aanvullende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij het Openbaar Register bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

De aanvrager/ster heeft het recht inzage van die gegevens en kosteloze verbetering van fouten te vragen.  Daartoe stuurt hij/zij aangetekend een gedagtekende en ondertekende 

brief naar de clubsecretaris en/of het bondssecretariaat. Krijgt hij/zij geen voldoening, kan hij/zij beroep aantekenen bij de GBA.

Koninklijke Belgische Korfbalbond - Vlaamse Liga vzw

(1)

(2)

(1)

(2)
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Verklaring van ontbreken van evidente medische ongeschiktheid 
 
 
Ondergetekende,  
 

Naam en voornaam:  

 
 In eigen naam 
 
 
 Ingeval speler minderjarig of onbekwaam is, als wettelijk vertegenwoordiger van : 
 
 
Naam en voornaam:  

 
 
Verklaart bij deze dat zij/hij, als niet-medicus, geen weet heeft dat zij/hij een of andere aandoening, 
ziekte of handicap heeft, die het beoefenen van korfbal niet adviseerbaar zou maken. Het is geenszins 
de bedoeling om met deze verklaring een volledig sluitende exoneratie van aansprakelijkheid te 
formuleren, doch enkel aan te geven dat in hoofde van ondergetekende of diegene die zij/hij 
vertegenwoordigt er op het eerst zicht geen duidelijk aanwijsbare redenen zijn om korfbal beter niet 
te beoefenen. 
 
Ondergetekende verbindt zich er toe haar/zijn club en het bondssecretariaat onmiddellijk op de 
hoogte te brengen van elke wijziging die het beoefenen van korfbal niet meer mogelijk zou kunnen 
maken.  Het deelnemen aan trainingen en/of wedstrijden is dan niet meer toegelaten tot  onderhavige 
verklaring opnieuw kan ondertekend worden. 
 

LET OP : 
 
Voordat u bovenstaande verklaring ondertekent raden wij u aan om eerst de medische vragenlijst 

van “sportkeuring.be” naar waarheid in te vullen.   

 
Indien het eindadvies is dat u een arts moet raadplegen dringen wij er op aan dat u dat dan wel 
degelijk doet.  
 
 
 
Datum: 
 
 
 
Handtekening: 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sportkeuring.be/

