
 
   Bankrelatie: Rabobank Zieuwent 
   Rek.nr. NL11 RABO 0160 0911 79 
    
   KvK Centraal Gelderland nr 40101646 
   BTW nr NL 0040.94.335.B01 
 
Aan de ouders/verzorgers van onze jeugdleden 
 

Onlangs heeft Uw zoon of dochter zich aangemeld als lid van onze voetbalvereniging en wij hopen 
dat hij/zij veel sportplezier mag beleven. Als lid van een vereniging moet er ook contributie betaald 
worden. Om deze contributie voor onze leden zo laag mogelijk te houden en de kosten van incasso 
te vermijden, hanteren wij het systeem van automatische incasso via de bank. 
Voor bepaling van de leeftijd geldt de leeftijd welke Uw zoon/dochter had op 1 augustus 
van het betreffende jaar waarover contributie verschuldigd is. 
 

De contributie bedraagt per jaar: 
--- t/m 11 jaar:           € 110,-- 
12 t/m 17 jaar:           € 130,-- 
18 jaar en ouder:           € 180,-- 
45+ competitie:           €   75,-- 
 
 

De contributie wordt per kwartaal geïnd. Opzeggen voor nieuwe seizoen vóór 1 juni van het 
lopende seizoen. Bij opzegging gedurende het lopende seizoen zal de contributie geïnd wor-
den t/m het eind van het seizoen. 

 
Voor de C, D, E en F jeugd hanteert RKZVC kledinggeld. De eigen bijdrage bedraagt € 15,- per jaar 
en wordt ook per automatische incasso geïnd. 
 
Gaarne ontvangt ondergetekende onderstaande machtiging ingevuld en ondertekend door één van 
de ouders/verzorgers zo spoedig mogelijk weer terug. 

Penningmeester RKZVC 
Huub Wopereis 
Harreveldseweg 21 
7136 LW Zieuwent 
h.wopereis@chello.nl  

  
 

MACHTIGING 
 

Ondergetekende,                                                                  Tel:               - ____________ 
 
Adres:                                                               Postcode                     te ______________ 
 
Emailadres: _______________________________ 
 
Bankrekeningnummer: (IBAN)  _____   _____   _____   _____   ___ 
 
geeft met ingang van onderstaande datum tot wederopzegging toestemming aan de voetbalvere-
niging RKZVC te Zieuwent om per kwartaal van bovenstaand rekeningnummer te doen afschrijven 
de verschuldigde contributie (en indien van toepassing jaarlijks het kledinggeld), inclusief eventu-
eel door het bestuur kenbaar gemaakte wijzigingen, van hem-/haarzelf/zijn/haar zoon/dochter. 

 
Voornaam zoon/dochter: ________________                                                               
 
Geboortedatum zoon/dochter:             -           - ________ 
              
Datum:          -           -            Handtekening: ____________________________ 


