Aanmeldingsformulier
RKHSV Rooms Katholieke Heugemse Sport Vereniging
Secretariaat
Ralph Mak Kapittellaan 38
Hoofdjeugdleider Lou Beckers Praaglaan 98

Kruis aan wat van toepassing is

o Jeugd

Al eens eerder gevoetbald? Bij welke club?

KvK 14058646
6229 VP Maastricht
6229 HP Maastricht

o G-voetbal

tel. 043-3672213
tel. 06-12141452
tel. 043-3618150

o senioren

o 35+/45+

o Lid (geweest) bij …..……………….

U of uw kind heeft kenbaar gemaakt voor onze vereniging te willen voetballen, hetgeen wij zeer op prijs stellen.
Volgens besluit van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van september 1996 zal de contributie middels
automatische incasso worden geïnd. Derhalve verzoeken wij u RKHSV te machtigen in twee termijnen de
verplichte contributie (statutair voor een heel jaar) te innen. Voor het seizoen 2020-2021 bedraagt de contributie
€197,- voor senioren en O19-junioren, € 167,- voor jeugd (O17 t/m O8 categorie), €126 voor Mini Pupillen (O7)
en €150,- voor de G sporters. Elk voetbalseizoen zal de contributie (op grond van dezelfde jaarlijkse algemene
ledenvergadering 1996) conform het prijsindexcijfer van het betreffende jaar worden aangepast, dan wel
bijgesteld worden conform de jaarlijkse algemene ledenvergadering in het voorafgaande seizoen.
LET OP: de aanmelding wordt pas in behandeling genomen nadat €12,50 inschrijfgeld is voldaan.
Betreft lidmaatschap:

Voornaam
Geb. datum
Straat/huisnr.
Postcode

Tussenvoegsel
Nationaliteit

Achternaam
Geslacht
Tel.nr.
E-mail

Woonplaats

Indien 16 jaar of ouder Identiteitsbewijs

nummer
Paspoort, rijbewijs of identiteitskaart

____.

LET OP: bovenstaande gegevens worden alleen gebruikt voor registratie bij de KNVB en RKHSV
ledenadministratie en voor interne communicatie.
Ondergetekende

(naam en voorletter) verleent hierbij tot wederopzegging

machtiging aan RKHSV om per halfjaar bedragen van (IBAN) ______________________________________
af te schrijven wegens contributie. LET OP: de contributie wordt met €5,- verhoogd per half jaar i.v.m.
administratiekosten indien men geen automatische incasso afgeeft of bij het storneren van de contributie!
Datum

Handtekening

Ondergetekende verklaart GEEN bezwaar te hebben tegen het op enigerlei wijze publiceren van foto’s van
betrokkene op onze clubapp (voetbal.nl), onze website en onze tv schermen in de kantine?
Datum

Handtekening

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 secretaris@rkhsv.nl.

Welke vrijwilligerstaken zou jij/u eventueel willen doen?* Kruis je/uw voorkeur aan:
Bardienst
(Jeugd)Leider/-trainer
* Er zal na invulling z.s.m. contact met je/u
Activiteitencommissie (begeleiding)
(Ass.)scheidsrechter
opgenomen worden!
Heb interesse maar weet het nog niet
Dagcoördinator
Dit formulier kunt u ingevuld inleveren op het secretariaat (Kapittellaan 38) of bij de hoofdjeugdleider (Praaglaan 98).
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