
 
 

 
HOOFDSPONSOR 

 
     
    

Aanmeldingsformulier   
RKHSV Rooms Katholieke Heugemse Sport Vereniging   KvK 14058646                   tel. 043-3672213 
Inleveradressen: 
Secretariaat            Ralph Mak      Kapittellaan 38   6229 VP Maastricht         tel. 06-12141452   
Hoofdjeugdleider   Lou Beckers   Praaglaan 98   6229 HP Maastricht           tel. 043-3618150 
ledenadministratie@rkhsv.nl 

Rabobank Maastricht en omstreken 
NL43RABO0117501298 

     
   

 

U of uw kind heeft kenbaar gemaakt voor onze vereniging te willen voetballen, hetgeen wij zeer op prijs stellen. 

 
 

Betreft lidmaatschap: 
Voornaam  Tussenvoegsel  Achternaam  
Geb. datum  Geslacht M/V Nationaliteit  Tel.nr.  
Straat/huisnr.  E-mail  
Postcode  Woonplaats  
Indien 16 
jaar of ouder 

Identiteitsbewijs 
Nummer Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart* 

(svp omcirkelen) 
 Een pasfoto voor de digitale spelerspas kan in de voetbal.nl app van de KNVB opgeladen worden. 
 Een digitale (pas)foto kan ook gemaild worden naar ledenadministratie@rkhsv.nl 

Gegevens t.b.v. financiële zaken: 
Naam rekeninghouder  IBAN  
E-mail  
Tel.nr.  

 
1.  Bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt voor registratie bij de KNVB en RKHSV 

ledenadministratie en voor interne communicatie. 
2. Ondergetekende verklaart GEEN 

van betrokkene op onze clubapp (voetbal.nl), onze website en onze tv schermen in de kantine. 
 

Datum 
 Handtekening 

 
 

 
 

 
 
 
 

 Er zal na invulling z.s.m. contact met je/u opgenomen worden! 

 
Senioren 9,-- 
JO19-junioren 9,-- 
JO17-junioren 9,-- 
JO15-junioren 9,-- 
JO14-junioren -- 
JO13-junioren 9,-- 
JO12-pupillen 9,-- 
JO11-pupillen 9,-- 
JO10-pupillen 9,-- 
JO9-pupillen 9,-- 
JO8-pupillen 9,-- 
JO7-pupillen  8,-- 
G-sporters ,-- 

 
Het innen van de contributie zal plaatsvinden via ClubCollect.  
ClubCollect is geen incassobureau maar ondersteunt ons als vereniging met 
de administratieve zaken rondom de contributie-inning. Zodra het seizoen 
gestart is ontvangt de contributie-plichtige een betaalverzoek per e-mail met 
verdere uitleg. Via een link in die e-mail kan er ingelogd worden op een 
persoonlijke pagina en aangegeven worden hoe (in termijnen of in een keer) 
men de contributie wenst te betalen.  
(statutair voor een heel jaar/seizoen) 
In alle gevallen zal men kunnen betalen via iDeal, wel zo makkelijk en 
praktisch voor ons allemaal.  
Zorg wel voor een tijdige betaling om een onnodige opslag te voorkomen! 
Via www.rkhsv.nl is het volledige contributiereglement te raadplegen. De 
inschrijver verklaart bij inschrijving hiervan kennis genomen te hebben. 

 12,50, te voldoen middels factuur via ClubCollect. 

Welke vrijwilligerstaken zou jij/u eventueel willen doen?* Kruis je/uw voorkeur aan: 
 Bardienst  (Jeugd)Leider/-trainer 
 Activiteitencommissie   (Ass.)scheidsrechter 
 Heb interesse maar weet het nog niet  Dagcoördinator 


