
 

INSCHRIJFFORMULIER SV RAP SENIOREN Seizoen 2021-2022 

 
S.V.P. IN BLOKLETTERS INVULLEN! 

 
 
 
 
 
 

1. PERSOONLIJKE GEGEVENS  

Voornaam: Voorletters: 

Achternaam: 

Adres: Huisnummer: 

Postcode: Woonplaats: 

Telefoon: Mobiel: 

Email: 

Geboortedatum: Nationaliteit: 

Legitimatiebewijs: paspoort / ID 

kaart 

Nummer: 

IBAN Bankrekeningnummer: 

2. LIDMAATSCHAPSCATEGORIE  

 
Ik geef mij op als lid voor seizoen 2021-2022: 

 
• Niet-spelend lid/donateur (€ 85) 

• Zaterdag Speler veldteam nummer  (€ 275 + € 25 inschrijfgeld) 

• Zondag speler veldteam nummer  (€ 275 + € 25 inschrijfgeld) 

3. OVERSCHRIJVING 

Ik heb in de afgelopen drie seizoenen gespeeld bij:  

 
(Zie huisregels op website s.v. RAP 

 



4. 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. 

5. 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 de wedstrijdsecretaris (ledenadministratie), 

opsturen naar s.v. RAP t.a.v. ledenadministratie, Sportpark ’t Loopveld, Aanloop 4 

1183 SZ Amstelveen. 

- Of als gescand document mailen naar info@svrap.nl 

Datum: Handtekening: 
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