In te vullen door RAP

Datum inschrijving:
Sportlink relatienr:

Categorie:

INSCHRIJFFORMULIER SV RAP MEIDEN Seizoen 2018-2019
S.V.P. IN BLOKLETTERS INVULLEN!
1. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Voornaam:

Voorletters:

Achternaam:
Adres:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoon:

Mobiel:

Email:
Geboortedatum:
Legitimatiebewijs:
kaart

Nationaliteit:
paspoort /

ID

Nummer:

Naam ouder/verzorger 1:

Mobiel:

Email:
Bankrekeningnummer:

Bank:

Naam ouder/verzorger 2:

Mobiel:

Email:
1. LIDMAATSCHAPSCATEGORIE
Ik geef mij op als lid voor seizoen 2018-2019:
• Meiden tussen 6 en 12 jaar

M / V

3. OVERSCHRIJVING
Heeft voorheen gevoetbald:

Ja / Nee

Positie:

Vereniging:
KNVB nummer:

Naam trainer laatste club:

Mobiel:

4. CONTRIBUTIE
De tarieven voor de contributie zijn als volgt:
- Meiden t/m 12 jaar (KNVB-lid) € 150,- per seizoen. Dit is
inclusief wedstrijdtenue (sokken, broekje en shirt).
De eenmalige inschrijvingskosten voor nieuwe KNVB-leden bedragen € 25,-.
5. VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP
U kunt alleen lid worden van s.v. RAP indien u aan al uw financiële verplichtingen bij uw oude
club voldaan heeft.
Adreswijzigingen en overige wijzigingen dienen schriftelijk of per email te worden
doorgegeven aan de ledenadministratie (info@svrap.nl )
Opzeggingen dienen schriftelijk of per email te worden doorgegeven aan de
ledenadministratie.
Spelende leden kunnen slechts opzeggen per einde verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt
van 1 juli tot en met 30 juni. De opzeggingstermijn voor spelende leden is minimaal één
maand voor het einde van een verenigingsjaar (dus voor 31 mei). Bij tussentijdse opzegging
dient de contributie voor het hele lopende jaar te worden voldaan. De voetbalvereniging heeft
die verplichting namelijk ook naar de KNVB toe.
6. ONDERTEKENING EN MACHTIGING
Ondergetekende gaat tot wederopzegging akkoord met de lidmaatschapsvoorwaarden (zie
onze huisregels op www.svrap.nl). Het lidmaatschapsbedrag en machtigt s.v. RAP om jaarlijks
de genoemde kosten van zijn/haar rekening af te schrijven. U behoudt het recht om op ieder
moment de machtiging in te trekken of binnen een maand na afschrijving het bedrag terug te
laten storten.
-

Controleer of alles goed is ingevuld. Zonder ondertekening geen inschrijving!
Dit ingevulde formulier inleveren bij Jeugdcommissie of wedstrijdsecretaris
(ledenadministratie).
Of als gescand document mailen naar info@svrap.nl.

Datum:

Handtekening:

VRIJWILLIGERS ZIJN GOUD WAARD!
BIJLAGE BIJ INSCHRIJFFORMULIER VOOR DE JEUGD S.V.
RAP Seizoen 2018-2019
SVP IN BLOKLETTERS INVULLEN!
Beste ouder/verzorger(s),
Zoals u wellicht weet werkt een voetbalvereniging met allemaal vrijwilligers. Zij maken het samen
mogelijk dat pupillen, junioren en senioren lekker kunnen voetballen. Om alles goed laten verlopen,
hebben wij uw hulp hard nodig. Het gaat dan in de eerste plaats om hulp rond het team waarin uw eigen
kind speelt, zoals bijv. het draaien van bardiensten, het trekken van lijnen en plaatsen van doelen, het
verzorgen van limonade, het wassen van kleding enz. Afspraken hierover worden in overleg met de
leider(s) van het betreffende team gemaakt. Daarnaast kunt u misschien beroeps- of hobbymatig uw
deskundigheid inbrengen bij onze vereniging.
Wanneer u uw kind inschrijft bij onze club, verwachten wij dat u als ouder één of meerdere van
onderstaande activiteiten aankruist om onze vereniging te ondersteunen.
Zonder invullen van onderstaande kunt u geen lid worden.
Vrijwilligerstaken (kruis min. 1 voorkeur aan) - Een maandelijkse vergoeding is mogelijk.
o

Bardienst op zaterdagochtend/middag

o

Leider/leidster van het team van uw kind

o

Trainer/trainster meiden team

o

Feest/evenement commissie

o

Coördinator meidenvoetbal

o

Meidenafdeling toernooicommissie

Deskundige inbreng op het gebied van (beroep):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
o

Ik wil niet dat mijn kind op de website van SV Rap word gezet.

Dit formulier s.v.p. samen met uw aanmelding inleveren bij de ledenadministratie of bij de
Jeugdcommissie bestuursleden.

