INSCHRIJFFORMULIER RKSV NUENEN
NAAM
STRAAT + HUISNUMMER
POSTCODE + WOONPLAATS
GEBOORTEDATUM
GEBOORTEPLAATS
NATIONALITEIT

@

EMAIL-ADRES
TELEFOONNUMMER
NR. LEGITIMATIE BEWIJS

* Verplicht voor leden vanaf 16 jaar
doorhalen wat niet van toepassing is en
nummer invullen

Paspoort*
nummer

ID *
nummer

Rijbewijs *
nummer

Burger Service
Nummer *

De contributie wordt via een automatische incasso geïnd. Wij verzoeken u daarom onderstaande gegevens correct en
volledig in te vullen.

IBAN nummer (18 posities)
NAAM BANK
NAAMSTELLING REKENING
HANDTEKENING
Ja

INSCHRIJFGELD VOLDAAN

Nee

Zet een kruis onder het juiste vakje

EERDER GEVOETBALD BIJ

RELATIENUMMER

Laatste club vermelden indien van
toepassing

OVERSCHRIJVINGSFORMULIER

Bijgaand

Zet een kruis onder het juiste vakje

BIJLAGES

Kopie bankpas aanwezig
Ja/Nee

Niet van toepassing

Kopie legitimatie bewijs
Ja/Nee

Het contributiereglement voor de RKSV Nuenen vindt u op de achterzijde van dit formulier.

VRIJWILLIGER BIJ DE RKSV NUENEN
Bent u bereid, nu of in de toekomst, een bijdrage te leveren aan de organisatie van onze club JA/
NEE Indien Ja, naar wat voor functie(s) gaat uw voorkeur uit:








Coach
Leid(st)er
Train (st)er op een avond
Scheidsrechter
Redactielid (PR)
Commissie lid

 PR cq. sponsoring
 Lid Toernooi organisatie
 Lid Activiteiten commissie
 Bestuurslid
 Overige ________________________________
___________________________________
___________________________________

SPONSORING RKSV NUENEN
Bent u geïnteresseerd in sponsoring van de RKSV Nuenen?
Versie 2018/V4 22-07-2018

JA/NEE

Contributiereglement RKSV NUENEN
In de Statuten van de vereniging zijn een aantal zaken geregeld over het lidmaatschap, duur verenigingsjaar en
betaling van contributie van de vereniging. Het betreft de volgende artikelen :
Artikelen : 3.1, 3.4; 12.1; 13.1 en 13.4
Het voorgaande in aanmerking nemend luidt het contributiereglement van de RKSV Nuenen conform besluit ALV
als volgt:
1. : Het lidmaatschap van de vereniging kent de volgende categorieën:
Voor de senioren :
cat. A1: spelend lid; Senioren en Dames cat. A2: spelend lid; Senioren en Dames, deeluitmakend van een
selectieteam
Voor de JO19 tot en met de JO9 jeugd en sport & spel :
cat. B1: spelend lid; Junioren en Meisjes en sport & spel. cat. B2: spelend lid; Junioren en Meisjes, deel
uitmakend van een selectieteam
Voor alle leden
cat. C : niet spelend lid die als vrijwilliger een functie (begeleidend respectievelijk bestuurlijk) uitoefent,
cat. D : niet spelend lid die onder contract een functie (trainer, verzorger) uitoefent,
cat. E : niet spelend lid die geen vrijwilligersfunctie uitoefent
Cat. F : Trainend Lid
2. : Alle leden worden aangemeld bij de KNVB. De kosten van dit lidmaatschap zijn in de contributie opgenomen.
3. : De contributie voor het lidmaatschap zal via automatische incasso worden geïnd aan het begin van elk seizoen
(juli). Alle leden dienen daartoe eenmalig hun goedkeuring te geven, nieuwe leden doen dit bij aanmelding op het
aanmeldingsformulier.
Leden die geen toestemming geven tot automatische incasso ontvangen een factuur welke eveneens aan het begin
van het seizoen moet zijn betaald; de contributie wordt dan verhoogd met € 7,50 voor administratie- en bankkosten.
4. : Beëindiging van het lidmaatschap dient vóór 1 juli schriftelijk te worden gemeld bij de ledenadministrateur.
Leden die zich na deze datum afmelden zijn het volledige contributiebedrag voor het dan lopende nieuwe
verenigingsjaar verschuldigd.
5. : De hoogte van de contributie is op voorstel van het Bestuur, vastgesteld door de algemene ledenvergadering op
28 mei 2018. Deze bedraagt voor de respectievelijke categorieën:
cat. A1 : € 245,00 cat. A2 : € 265,00
cat. B1 : € 175,00 cat. B2 : € 185,00
cat. C/D : € 0,00 cat. E : € 55,00 en cat. F : 85,00
De spelende of trainende leden die een heel seizoen als onbetaalde vrijwilliger een functie (begeleidend respectievelijk
bestuurlijk) uitoefenen, krijgen een korting van € 40,- op de contributie die aan het einde van het seizoen op hun
rekening wordt gestort.
6. : Nieuwe leden. In- c.q. overschrijving vindt plaats middels het aanmeldingsformulier waarbij € 15,00 voor
administratiekosten moet worden betaald. Bij inschrijving gedurende het lopende seizoen zal de contributie worden
berekend naar rato van de resterende maanden van dat seizoen.
Gezinnen met 3 of meer leden kunnen, als ze dat wensen, de penningmeester verzoeken om gespreide betaling van
de contributie. Deze regeling behelst 50% betaling in juli c.q. december.
Bestuur RKSV NUENEN

Senioren leden en leden van de A & B Categorie jeugd, zijn verplicht deel te nemen aan
het fluiten van jeugdthuiswedstrijden .
DIT FORMULIER KAN ALLEEN WORDEN INGENOMEN DOOR EEN COÖRDINATOR VAN DE RKSV
NUENEN. HIJ/ZIJ BEPAALT OF IEMAND LID KAN WORDEN VAN DE RKSV NUENEN.
CATEGORIE

SEN

JO19

JO17

JO15

JO13 JO11

JO9

S&S

Zet een kruis onder het juiste vakje

TEAM
SPELER

FUNKTIE

LEIDER/TRAINER

Zet een kruis onder het juiste vakje

DATUM
FORMULIER ONTVANGEN
NAMENS DE RKSV NUENEN
AFGEWERKT DOOR DE LED.ADM.

Versie 2018/V5 22-07-2018

Naam:

Handtekening:

OVERIGE

