Inschrijvingsformulier S.V. Rood-Wit V.
Achternaam:
…………………………………………………………………………………..
Voorletters:…………………………………..

Roepnaam: ……………………………….

Adres: ………………………………..

Postcode: ……………………………….
Telefoon : …………...

Woonplaats: …………………………………..
Geboortedatum: ….. / ….. / …..

Lid sinds:

Mobiel: …………..

….. / ….. / …..

Emailadres:
………………………………………………………………………………………
Op onze site www.roodwitv.nl wordt u continu op de hoogte gehouden van het laatste nieuws.
Nummer legimitatiebewijs: …………………….... (voor nieuwe leden ouder dan 16 jaar)
(s.v.p. bolletje inkleuren waarop nummer legitimatiebewijs betrekking heeft)
O paspoort
O identiteitskaart
O OV-jaarkaart
O rijbewijs
O ……………….
Bank- of giro rekening: ……………………..………………………………………………….
Was U gedurende de 3 voorafgaande kalenderjaren lid van een andere voetbalvereniging?

O Nee
O Ja van: ….. / ….. / ….. t/m ….. / ….. / …..

bij voetbalvereniging:

…………………………

Hiermee verklaar ik mijn contributie voor S.V. Rood-Wit V. ten bedrage van (s.v.p. bolletje inkleuren)
O Senior lid ......................................................... €
197,00
O Eerste junior lid van een gezin ...................... €
123,50
O Tweede/volgende junior lid van een gezin.... €
O Mini (tot 6 jaar) ……………………………. €
O Veteranen / ………….. .................................. €
O Passief lid .................................................... ... €

113,50
75,00
106,75
50,00

O Werkend lid .................................................... €

0,00

O Walking Football ............................................ €

51,00

te betalen per jaar door een machtiging aan S.V. Rood-Wit V.
Ik voeg tevens een volledig ingevuld en ondertekend machtigingsformulier bij.
Graag attenderen we u ook op de mogelijkheden met betrekking tot Stichting Leergeld.
Voor meer informatie hierover, zie het artikel over de Stichting Leergeld of de website van deze stichting
De standaardgegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in
verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De gegevens (naam, adres, geboortedatum e.d. ) worden tevens
doorgegeven aan de KNVB in verband met de aanmelding van het lidmaatschap. De persoonsgegevens worden verwerkt in
overeenstemming met de privacyregels van de vereniging (zie hiervoor het Privacy statement op onze website).

Plaats: …………………………………… Datum: ….. / ….. / …..
Handtekening: …………………………………
Voor alle actieve (dus voetballende) leden (m.u.v. E- & F-pupillen) dient ook een recente kleur of
zwart/wit pasfoto (met op de achterkant vermeld naam en geboortedatum) te worden ingeleverd
tbv de digitale spelerspas.

