
INSCHRIJFFORMULIER      REGISTRATION FORM 

Voornaam/First name:

Achternaam/Last name: 

Adres/Address: Huisnummer/House number:

Postcode/Postal Code:  Woonplaats/Place of residence:

Telefoon/Phone:  Mobiel/Mobile: 

Email/E-Mail1:

Geboortedatum/Date of birth:  Nationaliteit/Nationality:

Legitimatiebewijs/ID: paspoort/passport/ID  Nummer/Number:

JA, ik meld mij aan als lid van de voetbalvereniging RKAVIC als / YES, i sign up as a member of RKAVIC as:

 spelend lid/playing member
o veldvoetbal zaterdag/field Saterday
o veldvoetbal zondag/ field Sunday
o zaalvoetbal/ indoor soccer
o Wolfje / kids on Saterday

 trainingslid / trainingsmember
 algemeen lid / general member

 Voorletters/Initials: 

 IBAN bankrekeningnummer/IBAN bankaccountnumber:   NL

handtekening / signature:
bij minderjarigen; wettelijk vertegenwoordiger/in 
minors; legal representative 

_____________________
datum / date:  __________________

 Email/E-mail2:

RKAVIC, Escapade 5, 1183 NM Amstelveen 
Volledig ingevulde en ondertekende formulier + kopie legitimatie + pasfoto opsturen aan: Completed and signed form + copy ID + passport photo send to: 

Ledenadministratie RKAVIC, Escapade 5, 1183 NM Amstelveen 

                   of digitaal naar:  ledenadministratie@rkavic.nl

PASFOTO

 VOORWAARDEN LIDMAATSCHAP/ MEMBERSHIP CONDITIONS:

U kunt alleen lid worden als u aan uw financiele verplichtingen bij uw oude vereniging voldaan heeft/ You can only become a member if you 
have met your financial obligations at your old association.

Adreswijzigingen en overige wijzigingen dienen schriftelijk of per email te worden doorgegeven aan de ledenadministratie Address 
changes and other changes must be submitted in writing or by email to the members administration; ledenadministratie@rkavic.nl

Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of per email voor 31 mei te worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Bij tussentijdse 
opzegging dient de contributie voor het hele lopende jaar te worden voldaan. De voetbalvereniging heeft die verplichting namelijk ook naar de 
KNVB toe/ Termination of membership must be communicated in writing or by email to the members' administration by 31 May. In case you 
want to cancel earlier the contribution for the entire season should be paid. The soccer association has this obligation also to the KNVB.

Het bestuur is niet aansprakelijk voor enige schade, welke dan ook, waaronder begrepen financiele, welke direct of indirect door deelneming 
aan wedstrijden of oefeningen of bijeenkomsten zouden kunnen ontstaan / The Board is not liable for any damages, whatsoever, including 
financial, which could be directly or indirectly due to participation in matches or exercises or meetings.

ONDERTEKENING EN MACHTIGING / SIGNATURE AND AUTHORIZATION
Ondergetekende gaat tot wederopzegging akkoord met de lidmaatschaps voorwaarden (zie onze huisregels op www.rkavic.nl) en machtigt 
RKAVIC om jaarlijks de genoemde kosten van zijn/haar rekening af te schrijven. U behoudt het recht om op ieder moment de machtiging in te 
trekken of binnen een maand na afschrijving het bedrag terug te laten storten. The undersigned agrees with the membership terms and conditions 
(see our house rules at www.rkavic.nl ) and authorizes RKAVIC to charge the mentioned costs to his/her account annually. You reserve the right to 
withdraw the authorization at any time or to return the amount within one month after depreciation of bank account.

Overschrijving/ Transfer:
Ik heb in de afgelopen drie seizoen gespeeld bij / I have played in the past three seasons at:



Vrijwilligers taken (kruis min. 1 voorkeur aan) / Volunteers tasks (cross minus 1 preference);

() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 
() 

Bardienst op zaterdagochtend/middag / Assistance canteen on Saterday 
Bestuursdienst zaterdag / Administrative assistance Saterday
Leider/leidster van het team van uw kind / Leader of your child's team
Trainer/trainster jeugd / Trainer youth
Scheidsrechter / Referee
Organisatie activiteiten; toernooien, Sinterklaas, feestjes / Organization activities; tournaments, Sinterklaas, parties 
Materiaalverzorging / Material care
Klussen rondom of op het veld (lijnen, doelen enz.) / Activcities around and on the fields (lines, goals etc.)  
Schoonmaken kleedkamer / Cleaning dressingrooms 
Onderhoudswerkzaamheden / Maintenance works
Lid van bestuur of commissie / Member of the board or committee
Lid sponsercommissie / Member sponsorship committee

() 
()

Ik wil mij op een andere manier inzetten als vrijwilliger / I want to work in a different way as volunteer:

Deskundige inbreng op het gebied van (beroep):    ...................................................................................
Expert input profession

VRIJWILLIGERS / VOLUNTEERS

Onze voetbalvereniging werkt met allemaal vrijwilligers. Om alles goed te laten verlopen hebben 
wij uw hulp hard nodig. Samen kunnen wij ervoor zorgen dat iedereen lekker kan voetballen.
Our football association works with all volunteers. To make things happen, we need your help. 
Together we can make sure everyone can play football.

Wanneer u uw kind inschrijft bij de club, verwachten wij van u als ouder dat u een of meerdere 
activiteiten aankruist om onze vereniging te steunen/ when you are signing up your child as a 
member we expect you to cross one or severel activities to support our association.

RKAVIC, Escapade 5, 1183 NM Amstelveen 
Ledenadministratie: RKAVIC 

           e-mail;  ledenadministratie@rkavic.nl 


	Naamloos



