
AANMELD- EN WIJZIGINGSFORMULIER      Ledenadministratie RKSV Schijndel 
 
De ledenadministratie is van belang voor: 

• De automatische incasso van de contributie 
• Opgave van elftalgegevens aan de trainers en leiders 
• Correcte opgave van gegevens aan de KNVB 

RKSV Schijndel verzoekt u om in de volgende gevallen van dit formulier gebruik te maken: 
• Aanmelden van nieuwe leden 
• Wijziging van de persoonlijke gegevens 
• Onjuiste gegevens in de ledenadministratie 
• Beëindiging van het lidmaatschap 

Bij vragen en/of opmerkingen over de contributie kunt u contact opnemen met 

Ben v.d. Vorstenbosch, tel. 073-5475029 / e-mail  l.vandevorstenbos@home.nl  

 
U wordt verzocht om dit formulier aandachtig en goed door te lezen. Een onvolledig ingevuld 
formulier zal niet in behandeling genomen worden! 
Uittreksel uit Contributiereglement: 
De genoemde bedragen zijn richtprijzen, daar de hoogte van de contributie pas elk seizoen in 
de maand oktober wordt vastgesteld door de Jaarvergadering. 
De spelende leden zijn voortaan in drie categorieën ingedeeld: 

a.  Categorie A: Senioren en Dames (geboren voor 1-1-2003) 
contributie 2021/2022 : € 177,00 

b. Categorie B: 
             Onder 19 (geboren tussen 1-1-2003 en 31-12-2004) 

contributie 2021/2022 : € 140,00 
             Onder 19 (geboren tussen 1-1-2004 en 31-12-2008) 

contributie 2021/2022 : € 165,00 
c. Categorie C: Onder 13 (geboren na 31-12-2008) 

contributie 2021/2022 : € 148,00 
d.  G-voetballers/voetbalsters:  € 140,00 

 
1.  De niet spelende leden zijn voortaan in de volgende categorieën ingedeeld: 

 Leeftijd Lid club KNVB lid Toegang 1e Contributie 

Begunstiger n.v.t. Nee Nee Nee € 48,00 

Niet spelend lid n.v.t. Ja Ja Ja € 93,00 

Vrijwilliger A n.v.t. Ja Ja Nee € 33,00 

Vrijwilliger B < 65 Ja Ja Ja € 93,00 

Vrijwilliger B 65+ Ja Ja Ja € 46,50 

KNVB-lid n.v.t. Nee Ja Nee € 10,00 

Seizoenkaart     € 70,00 

Scotty-lid Tm 7 Ja Ja Nee € 10,00 

 
 Aanvulling Scotty-lid. Zodra een lid overgaat van de Scotties naar de JO-08 of eventueel JO-09 

is de volledige contributie (per leeftijdscategorie) verschuldigd. 
 
2.  Alle contributies worden in beginsel via automatische incasso geïnd. Voor het lid dat via 

acceptgiro betaalt geldt een toeslag op de contributie van € 10,00 voor administratie- en 
bankkosten. 

3.  Beëindiging van het lidmaatschap dient voor 1 juli schriftelijk bij de ledenadministratie te 
worden gemeld. Bij afmelding tussen 1 juli en 1  september is het lid gemaakte kosten 
verschuldigd (o.a. KNVB-lidmaatschap),thans € 20,00. Leden die zich na 1 september 
afmelden zijn in beginsel het volledige contributiebedrag verschuldigd. 

4.  Bij inschrijving van nieuwe leden wordt eenmalig € 10,00 voor administratiekosten in 
rekening gebracht. 

5.  Voor het gezin dat drie of meer gezinsleden kent die lid zijn van onze vereniging (jeugdlid) 
geldt de volgende reductieregeling: voor het derde (in leeftijd:  jongste) en ieder volgend 

mailto:l.vandevorstenbos@home.nl


gezinslid geldt een korting van 50% op de contributie die voor het betreffende lid van 
toepassing is 

6.  Het bestuur heeft het recht om jaarlijks de contributie met de CBS consumentenprijsindex te 
verhogen. Voor een extra verhoging is altijd toestemming van de ledenvergadering vereist. 

  
Betreft: (aankruisen hetgeen van toepassing is): 
0  Nieuw lid 

0 Actief lid 
0 Niet spelend lid 

0 Begunstiger 
0 Niet spelend lid 
0 Vrijwilliger A 
0 Vrijwilliger B, jonger dan 65 jaar 
0 Vrijwilliger B, 65 jaar of ouder 
0 KNVB-lid 
0 KNVB-lid 
0 Scotty-lid 
 

0 Wijziging gegevens: geef de correctie op 
0 Beëindiging lidmaatschap 
 
 

Datum: 

Achternaam: M/V:                      Nationaliteit: 

Voorletters:              Roepnaam: Geboortedatum: 

Huidig adres: Postcode + woonplaats : 

Nieuw adres: Postcode + woonplaats: 

Telefoonnr.: Mobiel: 

E-mailadres (verplicht invullen): 

In het kader van calamiteit, wie te benaderen: 

IBAN-rekeningnummer: 

Betalen in (doorhalen hetgeen n.v.t.): 2 of  4  termijnen 
Tenaamstelling bank/giro (indien deze afwijkt van de lidnaam):     
        
            
    ____________________________________ 
 
Vrijwilligerswerk 
Als RKSV Schijndel hechten wij bijzonder veel waarden aan de maatschappelijk positie van onze 
vereniging. Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze vereniging. Gaarne in het kader van 
vrijwilligerswerk onderstaande informatieblok invullen: 

Naam (ouder(s)): Telefoonnummer (ouder(s)): 
 
Mobiel (ouder(s)): 

Adres (ouder(s)): Postcode + woonplaats: 

Functie/beroep ouder(s): 

Bereid om iets (vrijwilligerswerk) te doen voor de club (doorhalen hetgeen n.v.t.):  JA / NEE 

 

 
Aanvullende vereiste gegevens (aankruisen + toevoegen indien van toepassing): 
0 Hierbij verklaar ik uitdrukkelijk dat RKSV Schijndel gebruik mag maken van mijn gegevens ten 

behoeven van de ledenadministratie en daarvoor te voeren administratie in het kader van 
mijn lidmaatschap.      

Handtekening (indien van toepassing ouder(s)/verzorger(s)):     
   _________________ 

 
0  Indien geboren voor 1-1-2011 pasfoto inleveren i.v.m. spelerspas, kan ook digitaal 



• Hierbij verklaart de ouder/verzorger uitdrukkelijke toestemming voor het gebruik van 
een pasfoto t.b.v. de spelerspas.  Handtekening ouder(s)/verzorger(s): 

_______________ 
 
 
• In mijn situatie bestaan specifieke gezondheidsomstandigheden waarmee rekening 

gehouden dient te worden. Het Hoofd Opleidingen zal daarover discreet informeren die in 
overleg de betrokken trainer(s)/leider(s) zal informeren.    
           
  ________________ 

 
0  Hierbij verklaar ik dat RKSV Schijndel mijn foto(s) mag gebruiken op de website ten behoeven 

van speler-/teamfoto’s of voor wedstrijdverslagen.   
 Handtekening (indien van toepassing ouder(s)/verzorger(s):    

      _______________ 
 
 
Incassomachtiging 
Ondergetekende verklaart het bestuur van RKSV Schijndel tot wederopzegging te machtigen om bij 
vooruitbetaling eenmaal per vorenbedoelde termijn het verschuldigde contributiebedrag af te 
schrijven van het vermelde bank- of postrekeningnummer. 
 
De gegevens zoals vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand 
van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De adresgegevens kunnen, 
behoudens uitdrukkelijk verzoek van het lid, aan anderen buiten de vereniging worden verstrekt in 
verband met reclame-, marketing- en onderzoeksdoeleinden. Ondergetekende geeft toestemming 
om zijn haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid en verklaart 
er bekend mee te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook ter beschikking stelt voor reclame-, 
marketing- en onderzoeksactiviteiten. (Bron: Wet Bescherming Persoonsgegevens). 
 
Handtekening (indien minderjarig: handtekening ouder(s)/verzorger(s)):   
            
     ___________________________ 
 
 
Inleveren formulier 

Wij willen u verzoeken om het formulier volledig in te vullen en voorzien van de benodigde 
handtekeningen. Een onvolledig ingevuld formulier wordt niet in behandeling genomen! 
 
Wij verzoeken u dit formulier te deponeren/in te leveren bij de brievenbus aan het hek van het 
sportpark, of bij de ledenadministratie, adres: Eikenstraat 49 te Schijndel (Ben v.d. Vorstenbosch). 
 

RKSV Schijndel 

Juli 2021 


