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 SECRETARIAAT JEUGDSECRETARIAAT 
A. Sengers Aukje Maenen 

 Kempenhorst 10 Elshouter 14 
 5581 WC Waalre 5581 SB Waalre 
 tel. nr. 040 - 2217701 Tel. 06-53482165 
 E-mail: secretaris@rkvvw.nl E-mail: jeugdledenadministratie@rkvvw.nl 
 
 

AANMELDINGSFORMULIER 
LIDMAATSCHAP RKVV WAALRE 

 

 

Naam  

Voornamen  

Adres  

Postcode en woonplaats 

Geboortedatum 

Geboorteplaats 

Nationaliteit 

Telefoonnummers 

E-mailadressen 

Was u reeds eerder lid van  

een voetbalvereniging? 

Zo ja, van welke en wanneer 
speelde u hier voor het laatst? 
In welk elftal speelde u? 
 
 
 
 
 
 
 
Categorie 
 
 
Voorkeurselftal 

O M  /  O V 

:....................................................................................................... 

:....................................................................................................... 

:....................................................................................................... 

:....................................................................................................... 

:..........................................................(vanaf 11 jaar een pasfoto bijvoegen) 

:....................................................................................................... 

:....................................................................................................... 

:....................................................................................................... 

:....................................................................................................... 

:....................................................................................................... 

: ja  /  nee * doorstrepen indien n.v.t. 

 
........................................................................................................ 
 
……………………………………………………………………………. 
 
Indien u afgelopen seizoen aan wedstrijden heeft deelgenomen bij  
bovenstaande vereniging dan heeft u een verzoek van overschrijving nodig 
van uw oude voetbalvereniging.  
 
 
: O sen  O jun  O vet  O niet actief  O KNVB lidmaatschap 
                                                               (voor vrijwilligers) 
 
:....................................................................................................... 

Legitimatiebewijs / nummer 
(paspoort/ID-kaart/rijbewijs) 
(voor leden ouder dan 18 jaar) 

paspoort/ID/rijbewijs*: 
 
* doorstrepen indien n.v.t. 

Documentnummer:   
 
BSN nummer: 
 

 

Inschrijfgeld: 

senioren  : € 9,= 

Junioren / mini’s  :  € 7,= 

niet actief lid  : -- 

KNVB Lidmaatschap : 8,50 

 

Opzegging van uw lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te gebeuren via  

"Formulier opzegging lidmaatschap VV Waalre", te vinden op de site.  

 

Afmelden voor een nieuw seizoen kan zonder kosten vóór 30 juni.  

Afmelden na 30 juni of gedurende het seizoen betekent dat de volledige contributie betaald dient te worden.

  

http://webmail.rkvvw.nl/src/compose.php?send_to=jeugdledenadministratie%40rkvvw.nl
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Doorlopende SEPA Machtiging betreffende de contributie van 

R.K.V.V. Waalre. 

 

Naam:     R.K.V.V. Waalre 

Adres :    Dreefstraat 48 

Postcode + Woonplaats :  5581 BH 

Land :     Nederland      Incassant ID : NL66ZZZ402355120000 

Kenmerk machtiging :  (dit wordt uw KNVB nummer) 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan "R.K.V.V. Waalre" doorlopende incasso-

opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens "contributie inning" 

en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van 

"R.K.V.V. Waalre".  

Tevens geeft u toestemming om boetes of andere kosten die volgens de huisreglementen R.K.V.V.Waalre op de 

speler verhaald mogen worden te incasseren. 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken 

na afschrijving 

contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Uw naam :…………………………………………………………Naam van u kind:…………….………………………….. 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………..................... 

Postcode + Woonplaats :………………………………………………………………………………………………………  

Land : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Rekeningnummer [IBAN] *:…………………………………………………………………………………………………...  

Bank Identificatie [BIC]* :……………………………………………………………………………………………………… 

(* IBAN en BIC code kunt u op uw bankafschrift terugvinden) 

Contributie inning: O maandelijks  O per kwartaal  O half jaarlijks  O jaarlijks 

 

Plaats en datum:…………………………………………. 

 

 

Handtekening :……………………………………………. 

 

Voor leden beneden 18 jaar moeten de ouders of voogd ondertekenen. 

Door ondertekening van dit formulier gaat men akkoord met het vrijwilligerbeleid welke op de site is terug te vinden. 

 

Dit formulier volledig ingevuld en ondertekend samen met het inschrijfgeld en een kopie van een geldig 

legitimatiebewijs (voor leden ouder dan 18 jaar) in de brievenbus doen aan het huisadres van de betreffende 

secretaris. Voor leden die gaan spelen in de D, C, B of A leeftijdscategorie ook een recente pasfoto 

bijsluiten. 

 

 

 

Afmelden voor een nieuw seizoen kan zonder kosten vóór 30 juni.  

Afmelden na 30 juni of gedurende het seizoen betekent dat de volledige contributie betaald dient te worden.

   


