
Gegevens incassant: R.K.S.V. Rhode - Postbus 160 - 5490 AD - Sint-Oedenrode – Nederland 

Incassant ID: NL98ZZZ402157570000 

Handboek Rhode 

 

Aanmeldingsformulier incl. doorlopende machtiging automatische incasso 
Code: B10.2.002 Algemene Zaken / Ledenadministratie 

Datum: 14-07-2022 Auteur: Harry van Aarle 
 

In te vullen door Rhode: 

KNVB-nr. = Relatiecode:  

Verwerkingsdatum 

 in Sportlink:  
  

AANMELDING voor: (Meerdere opties mogelijk. Doorstrepen wat niet van toepassing is.) 

- Voetbal: voetballer/voetbalster.                                                                                      

Specifiek voor: passend voetbal / vrouwen 30+ vrijdagavond / veteranen 35+ 

- Sportief actief: tikkie takkie 50+ / wandel voetbal 60+; ……………………….; 

- Kader: train(st)er / leid(st)er / coach / teammanager (wedstrijdformulier) /……; 

- Vrijwillig(st)er, als ……………………..…………………………...........…….; 

- Steunend lid (= rustend lid) / begunstiger. 

Achternaam:  Tussenvoegsel(s):  

Roepnaam:  Voorletter(s):  

Geboortedatum:  Geslacht: man / vrouw 

Nationaliteit:  

Straatnaam en huisnummer:  

Postcode en woonplaats:  

Telefoon:  

Mobiel:  

2e Mobiel:  

E-mail:  
Bovenstaande E-mail is ook t.b.v. KNVB m.b.t. toegang tot diverse Apps en strafzaken. 

2e E-mail:  

Naam vorige voetbalvereniging  
(ook al is het lang geleden):  

Bankrekeningnummer (IBAN):  

Tenaamstelling:  

Contributie periode per seizoen: jaar of half jaar 

Beroep (of beroep ouders) (niet verplicht):  
Wil vrijwilligerswerk doen voor Rhode: ja / nee 

Attentie: leden van 14 jaar en ouder: 

Fotokopie legitimatiebewijs toevoegen (BSN-nr doorstrepen). (Wordt na gebruik vernietigd.) 

Voor spelers van 12 jaar en ouder, en begeleiders dient met een smartphone een recente digitale 

gezichtsfoto (model pasfoto) te worden gemaakt en te worden gestuurd naar ledenadm@rhode.nl. 

Deze foto wordt toegevoegd in Sportlink en is nodig voor de digitale spelerspas van de KNVB. Alleen met een 

spelerspas mag een speler of begeleider aan wedstrijden deelnemen. 

Doorlopende machtiging automatische incasso: 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan R.K.S.V. Rhode doorlopende incasso-opdrachten 

te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie of  boete voor  rode of 

gele kaarten. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u dit zelf binnen 56 dagen terugboeken. 

Regels: 

Ondergetekende verklaart, zodra het bestuur hem / haar als lid heeft aangenomen, zich te zullen onderwerpen en 

te gedragen volgens de regels gesteld in de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Een lid verbindt zich voor het lopende verenigingsjaar, dat loopt van 1 juli tot en met 30 juni van het 

daaropvolgende jaar. Bij tussentijds opzeggen is men derhalve verplicht voor het gehele jaar contributie te 

betalen. Idem t.a.v. aanmelding in de loop van het seizoen. Zie statuten en contributiereglement.   

De staturen, huishoudelijk - en contributie-reglement kunt u vinden op www.rhode.nl/ledenadministratie.  

Indien minderjarig, dan handtekening van ouder of voogd. 

Handtekening:  

 

Datum: 

 

mailto:ledenadm@rhode.nl
http://www.rhode.nl/ledenaministratie.

