
 

Wat in de aanloop naar de derby RKZVC – Longa’30 als een ludieke actie van onze buren uit 

Lichtenvoorde begon, is inmiddels de aanzet voor een nieuwe club van mensen die RKZVC een warm 

hart toedraagt.  

Wij zijn de “Neefjes van RKZVC” en hebben als doel om onze voetbalvereniging financieel te helpen 

zodat iedereen voetbal kan spelen op zijn/ haar eigen niveau en met de juiste faciliteiten.    

Ieder “Neefje” (m/v, “nichtje”, “eumke” etc.), doneert jaarlijks € 100,- aan de club. Hij of zij ontvangt 

daarvoor, naast eeuwige roem, een “Neefje van..”-lidmaatschapskaart. Deze geeft toegang tot alle 

thuiswedstrijden van RKZVC. Ook ontvang je de presentatiegids en wordt je uitgenodigd voor onze 

jaarlijkse feestavond (deze beloven op voorhand legendarisch te worden…).    

Iedereen van 18 jaar of ouder kan “Neefje van..” worden. Denk aan supporters, leden, oud-leden, 

vrijwilligers, ouders en alle overige inwoners van Zieuwent en omstreken. Ook (eenmans-)bedrijven 

kunnen lid worden. De namen van alle “Neefjes” worden vermeld op de website van RKZVC. 

Mensen die reeds lid zijn van RKZVC en/of in het bezit zijn van een seizoenkaart, kunnen een korting 

op het lidmaatschap van de “Neefjes” krijgen van €25,-. Deze mensen kunnen er overigens ook, uit 

hart voor de club, voor kiezen om deze korting niet te ontvangen (zie optie 4). 

Aanmelden kan door het invullen en ondertekenen van bijgevoegd inschrijf- en machtigings-

formulier. Deze kun je onder meer vinden in de kantine en op de website, www.rkzvc.nl. Je kun je 

ook rechtstreeks melden bij één van de initiatiefnemers, Ruud Donderwinkel, Han Rouwhorst, Björn 

Domhof of Sjors Storkhorst. 

Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Betaling zal geschieden aan het begin van 

het boekjaar/ lidmaatschapsjaar of bij aanmelding. 

In de aankondiging op de radio, van het programma “Zomer in Gelderland”, werd Zieuwent qua ijver 

en doorzettingsvermogen vergeleken met dat dorpje uit Astrix en Obelix. 

Laten we ook nu met z’n allen die vergelijking weer waarmaken!  

Twijfel niet langer en steun met velen onze club uit het “Gallië van Gelderland”, door massaal lid te 

worden van de “Neefjes van RKZVC”!  Dan beklinken we ook dit succes binnenkort met een goed glas 

“toverdrank” …..en zo u wenst een everzwijn…. 

  



Inschrijf- en machtigingsformulier de “Neefjes van RKZVC” 

Hierbij meld ik mij aan als lid van de “Neefjes van RKZVC” en ontvang daarvoor alle “geneugten des levens” 

welke daarvoor staan. Kruis aan wat van toepassing is:  

o Ik wil lid worden van de “Neefjes van RKZVC” en betaal jaarlijks € 100,- 

o Ik heb als niet-lid van RKZVC al een seizoenkaart van RKZVC gekocht. Deze wordt omgeruild voor een 

speciale “Neefjes van”-seizoenkaart en ik betaal bij eerste inschrijving € 75,-. De volgende jaren betaal 

ik € 100,- 

o Ik ben lid van RKZVC en betaal € 75,- 

o Ik ben lid van RKZVC en wens geen korting te ontvangen en betaal derhalve € 100,- 

Incasso geschiedt jaarlijks, tot wederopzegging, automatisch per doorlopende machtiging door: 

Naam:    R.K.Z.V.C. 

Adres (secr.):   Anton Mollemanhof 34 

Postcode:  7136 MS   Plaats:  Zieuwent 

Kenmerk machtiging:  Lidmaatschap “Neefjes van R.K.Z.V.C.” 

Incassant ID:   NL69ZZZ401016460000 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan R.K.Z.V.C. om doorlopende incasso-opdrachten 

naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven t.b.v. het lidmaatschap van de “Neefjes van 

R.K.Z.V.C.” en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 

opdracht van R.K.Z.V.C. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 

hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

Naam:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………………………Telefoon:……………………………………………………………… 

Postcode:……………………………………………………………………………….Woonplaats:………………………………………………………… 

Rekeningnummer (IBAN):……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mailadres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Plaats:………………………………………….............................................Datum:…………………………………………… 

Handtekening “Neefje van…”: 

           

Dit formulier kun je inleveren in de kantine of afgeven aan één van de genoemde initiatiefnemers. 


