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KNSA Code 5130 

Opgericht 22 november 1952 

Koninklijk goedgekeurd op 

27 maart 1972 

 

 

     Datum binnenkomst  …………………………………  

     (In te vullen door bestuur) 

Ondergetekende: 

Naam ……………………………………………………………………………………. 

Voornamen (voluit) ……………………………………………………………………………………. 

Roepnaam ……………………………………………………………………………………. 

Geboortedatum en -plaats ……………………………………………………………………………………. 

ID soort en nummer ……………………………………………………………………………………. 

Adres ……………………………………………………………………………………. 

Postcode en Woonplaats ……………………………………………………………………………………. 

Telefoon ……………………………………………………………………………………. 

Email ……………………………………………………………………………………. 

Beroep ……………………………………………………………………………………. 

KNSA nr. (indien bekend) ……………………………………………………………………………………. 

 

Verzoekt hierbij om in aanmerking te komen voor een aspirant lidmaatschap van ssv. Op De Korrel te Kampen.  

Bij aanname vindt na een periode van 6 maanden een ballotagegesprek plaats. Na een positieve uitslag hiervan treedt hij/zij 

aansluitend toe als lid van de schietsportvereniging Op de Korrel te Kampen.  

Er dient een recente pasfoto ingeleverd te worden. 

 

Hij/zij verklaart akkoord te gaan met de volgende voorwaarden: 

 

1. Hij/zij accepteert hiermee de uitspraak van het bestuur. 

2. Hij/zij verklaart hiermee zich te allen tijde te zullen conformeren aan elke beslissing van het bestuur ten aanzien van 

het gebruik van wapens die hij/zij al dan niet in bezit en/of eigendom en/of houderschap heeft. 

3. Zolang men nog geen lid is van de KNSA schiet men voor eigen risico. 

4. Het bestuur kan de aanvraag tot toelating als (aspirant) lid weigeren. 

5. Hij/zij dient tegelijk met dit aanmeldingsformulier een ondertekende incassomachtiging in te leveren waarmee 

maandelijks de contributie wordt afgeschreven door de penningmeester van ssv. Op De Korrel. 

6. Hij/zij gaat akkoord dat pagina 2 van dit formulier gepubliceerd wordt ter introductie in de vereniging. 

7. Hij/zij gaat akkoord met een opzeggingstermijn van 2 maanden. 

8. Hij/zij geeft       wel/       geen toestemming voor foto’s op sociale media en/of pers. 

 

Handtekening ouders/voogd 

(indien minderjarig) 

 

 

 

……………………………………………… 

➢ Uw persoonlijke gegevens worden alleen intern gebruikt voor ssv. Op De Korrel en de KNSA. 

➢ Verenigingsgebouw en -banen: Reigerweg 20, Kampen. Open op Di/Do avond tel. 038 3321823 

➢ Secretariaat: C.W. Vermaat, Vermuydenstraat 198, 8265 WN  Kampen. tel 06 5555 8077 

➢ secretaris@ssvopdekorrel.nl   

Handtekening 

 

 

 

 

………………………………………… 
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 Datum inschrijving 

ssv. Op de Korrel ………………………………………………………………. 

Voor en achternaam ………………………………………………………………. 

Geboortedatum ………………………………………………………………. 

Woonplaats ………………………………………………………………. 

  

KNSA nr. 

(Indien bekend) ………………………………………………………………. 

 

Pasfoto 
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