
INSCHRIJFFORMULIER  Jeugdspeler 
 

Voetbalvereniging RKAVV, Opgericht januari 1922 
   Sportpark “de Kastelenring ”               Telefoon: 070 - 3277215  

Postbus 57, 2260 AB Leidschendam     Fax: 070 - 3201620     
Rabobank NL68 RABO 0127 6033 01  
Mail adres: ledenadministratie@rkavv.nl 

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

Roepnaam / Voorletters : ...................................................................................... ........................ 

Geslacht :   MAN   VROUW 

Geboortedatum :. ..................................................................................... ........................ 

Nationaliteit : ...................................................................................... ........................ 

Adres : ...................................................................................... ........................  

Postcode / Woonplaats : ...................................................................................... ........................ 

Telefoon : ...................................................................................... ........................ 

Email speler : ...................................................................................... ........................ 

Categorie : Veld   /   Zaal   /   Veld en Zaal   

 
 
I.v.m. de toegang tot de app van voetbal.nl1  is het belangrijk dat bovenstaande gegevens allemaal 
van de speler zijn, daarbij ook het mailadres. Van de ouders hebben we een mailadres nodig waar de 
factuur heen gestuurd kan worden, tevens kunt u dan in een eigen account aanmaken op voetbal.nl 
en controle hebben over de privacy van foto en naam in de app, tevens kunt u bij wijziging van naw 
gegevens dit zelf aanpassen. 
 
 
Ouder 1  (verplicht) 
 

Naam :. ..................................................................................... ........................ 

Telefoon : ...................................................................................... ........................ 

E-mail : ...................................................................................... ........................  

Ouder 2  (optioneel) 
 

Naam :. ..................................................................................... ........................ 

Telefoon : ...................................................................................... ........................ 

E-mail : ...................................................................................... ........................  

 

1 Voetbal.nl is een app waar o.a. het programma en uitslagen van het team beschikbaar is, kan er met het hele team gecommuniceerd worden, en krijgt u eventuele 

meldingen binnen over belangrijke zaken binnen de vereniging. 
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1. Bent u al eerder spelend lid geweest van een andere vereniging?    JA  NEE        

 
2. Mail een recente pasfoto naar ledenadministratie@rkavv.nl of laad hem in op je voetbal.nl 

app die je kan aanmaken met het mailadres die bij ons bekend is als je bent ingeschreven. 
 

3. Ter verificatie van leeftijd en om aan te melden bij de KNVB (vanaf 16 jaar) hebben wij ook 
de volgende gegevens nodig.                         

 

Kopie soort identificatie:     Rijbewijs / Paspoort / Europese ID - Kaart* 

Identificatienummer : ……………………………….. 

(Gegevens zullen wij vertrouwelijk behandelen) 
 

4. Intake gesprek gehad met Coördinator            JA       NEE      paraaf    
 

Naam Coördinator: 
 
 

5. Met ondertekening van dit inschrijfformulier ga je akkoord met het betalen van de 
verschuldigde contributie. Contributie is altijd voor een volledig jaar vooraf verschuldigd! 
Opzeggen van het lidmaatschap moet uiterlijk vóór 31 mei van elk jaar. Na deze datum is 
een volledig jaar contributie verschuldigd.  

 
 

 
Datum :       
 
 
 
 
 
 
 
Handtekening speler    Handtekening Ouder/Verzorger 
 

 
 

 
 

  

mailto:ledenadministratie@rkavv.nl
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VRIJWILLIGERSFORMULIER RKAVV 
 

Naam speler/speelster of diens ouder(s) 
 

 

Team 
 

 

Telefoon 
 

 

Email 
 

 

 
Het is bij RKAVV verplicht om een vrijwillig(st)ersfunctie in te vullen. Dus ja, ik vind het leuk om het 
volgende bij RKAVV te gaan vervullen: 
 
o kantine-medewerk(st)er (+/- 5 uur per maand) 
o lid zijn van de Kantine Commissie (met een groep alles rondom kantinewerk organiseren) 
o teamleider (bij alle wedstrijden van het team) 
o scheidsrechter (wekelijks (minimaal) 1 wedstrijd) 
o trainer (ik beschik wel/niet over trainersdiploma) 
o lid van de Sponsorcommissie 
o lid van de Technische Commissie Voetbalzaken 
o lid van de Web redactie 
o lid zijn van ICT en Social Media commissie 
o lid van de Jeugd Activiteiten Commissie (JAC) 
o lid van de Senioren Activiteiten Commissie (SAC) 
o lid van de Onderhoudsploeg (op woensdagochtend 4 uur kleine onderhoudswerken) 
o lid van de Schoonmaakploeg (maandagochtend kantine schoonmaken je krijgt € 2 per uur) 
o lid van de Supportersvereniging (ondersteunend werk bij thuiswedstrijden van het 1e) 
o lid van het RKAVV kledingswinkeltje 
o lid van de Commissie van Gedrag 
o leidinggevende functie (Hoofdbestuur, Jeugdbestuur, ICT, Multi Media, ov. Commissies) 
o lid van bijzondere projecten (verbouwing kantine, RKAVV TV, Steward etc.) 
o lid van dienst(Gastvrouw/heer op de zaterdag of zondag) (+/- 5 uur per maand) 
o anders, namelijk ………………………………………………………..............................................… 

………………………………………………………………………................................................…… 
o mijn voorkeur staat hier niet bij, maar ik zou graag met een bestuurslid eens verder willen praten 

wat de mogelijkheden kunnen zijn 
o ik ben al vrijwillig(st)er van RKAVV! Ik ben nl. ………………………………………...............……… 

........................................................................................................................................................ 
 
Direct tijdens het gesprek moet een keuze gemaakt worden door speler, speelster, of ouder!  
 
Indien er voor wordt gekozen om geen vrijwilligerstaak uit te voeren, zal de contributie met 50 euro 
worden verhoogd. Wanneer meerdere kinderen van 1 gezin lid zijn, zal de verhoging maximaal 75 euro 
voor het gehele gezin bedragen. RKAVV stuurt hiervoor een nota en zorgt voor automatische incasso 
net als voor het contributiebedrag. 
 
 
 
 

   



                                                                                                                                                                                                                         
 

Inschrijfformulier RKAVV   

  

 

Automatische Incasso Contributie 
Naam speler/speelster  

Email adres ouder / verzorger  

GAARNE DUIDELIJK (IN BLOKLETTERS) INVULLEN 
 
In de Algemene Ledenraadvergadering van 2009 - 2010 is besloten dat RKAVV met ingang van het seizoen 2011 
- 2012 de contributiegelden automatisch gaat incasseren. Heeft u meerdere kinderen bij RKAVV voetballen dan 
ontvangt u voor elk lid afzonderlijk een formulier. Steeds zal er per lid het contributiebedrag worden geïncasseerd. 
De contributiegelden zullen elk jaar in de 1e helft van de maand augustus worden geïncasseerd, vooraf aan de 
start van de competitie. Wanneer een lid gedurende het lopende seizoen opzegt, is hij/zij het volledige 
contributiebedrag verschuldigd.  
 
Het is ook mogelijk om in 4 termijnen te betalen tw. in: augustus, november, januari en april.  
Dit brengt extra kosten met zich mee daarom zal er per keer +/- € 1,-- extra worden berekend.  
 
Ik betaal: 

o De contributie in één keer 
o De contributie in vier termijnen 

 
Tot wederopzegging mag worden geïnd van rekeningnummer 
 
IBAN NUMMER is ………………………………………………………………........................................................... 
 
Deze rekening staat op naam van ……………………………………………...........................................................,  
 
Woonachtig te …………………………………………………        
   

 
……………………………...................... 

          HANDTEKENING VOOR AKKOORD 
   
 
Ooievaarspas 
Wanneer u een ooievaarspas heeft dan gelden de volgende regels: 

- In augustus moet u de ooievaarspas laten scannen op de club. De dagen dat u dit kunt laten doen zal 
worden vermeld op onze website www.rkavv.nl  

- Wanneer wij de pas hebben gescand zal slechts 50% van het contributiebedrag worden geïncasseerd. 
Wanneer wij de pas niet hebben kunnen scannen zal ook de andere helft (in de maand september of 
oktober) automatisch worden geïncasseerd. 

- De 1e helft van het contributiebedrag wordt geïncasseerd zoals u hierboven heeft aangegeven. (dus in 1 
keer of in 4 termijnen).  De 2e helft wordt alleen geïncasseerd indien wij de pas niet hebben kunnen 
scannen. Dit bedrag zal in 1 keer worden geïncasseerd. 

Gaarne hier aangeven of u (het spelend lid) een ooievaarspas heeft: 
 
Ooievaarspas JA – NEE 
 
Indien JA – Deze pas inleveren om te laten scannen………… 
 
Dit formulier samen met inschrijfformulier en informatieformulier weer inleveren bij de Leeftijdsgroep Coördinator. 
 
 

 
 

http://www.rkavv.nl/
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Gebruik persoonsgegevens door RKAVV 
De persoonsgegevens zoals vermeld op het aanvraagformulier worden, na toelating tot het 
lidmaatschap, opgenomen in het ledenbestand van RKAVV.   Onder persoonsgegevens worden in ieder 
geval begrepen: voornamen, achternaam, geboortedatum, adres, woonplaats en directe informatie voor 
de verenging RKAVV. Uzelf of uw zoon of dochter of iemand waar U de voogd/verzorger van bent 
voetbalt bij RKAVV of wilt dat gaan doen. Net als U of de minderjarige speler zijn wij trots op de club en 
laten dat als het maar even kan aan iedereen weten. Wij maken graag foto's en films van wedstrijden, 
activiteiten en natuurlijk de teamfoto's om op onze website en social media te plaatsen. Daarbij willen 
we ook af en toe namen noemen zodat bijvoorbeeld duidelijk is wie op de foto staat. RKAVV stelt uw 
persoonsgegevens, of diegene waarvan U de voogd/ verzorger bent, verder zelf niet ter beschikking 
aan derden, maar gebruikt de gegevens uitsluitend voor reguliere verenigingszaken zoals bijvoorbeeld 
contributie-inning, teamindeling en communicatie. Hiervan kan alleen worden afgeweken na een 
rechtsgeldig genomen besluit van de algemene ledenvergadering (ALV) van RKAVV. Ook gebruiken wij 
de persoonsgegevens om U of uw zoon of dochter of iemand waar U de voogd/verzorger van bent aan 
te kunnen melden voor activiteiten, wedstrijden en andere KNVB (Koninklijke Nederlandse 
Voetbalbond) gerelateerde zaken. 
 
Gebruik persoonsgegevens door KNVB 
RKAVV is als lid van de KNVB, op grond van diens statuten en reglementen, verplicht de 
persoonsgegevens, zoals deze op aanvraagformulier zijn opgenomen, ook te verstrekken aan de 
KNVB.De KNVB heeft echter, op grond van een in het verleden genomen besluit van de algemene 
vergadering amateurvoetbal, het recht gegevens als naam, adres, woonplaats en telefoonnummer ter 
beschikking te stellen aan andere partijen. Indien u niet wenst dat de KNVB uw adres aan derden ter 
beschikking stelt moet u dit persoonlijk per brief doorgeven aan: KNVB, Postbus 784, 3700 AT Zeist. 
 
Toestemming 
Ondergetekende: 

• geeft hierbij toestemming aan RKAVV om zijn/ haar persoonsgegevens te registeren. 

• geeft toestemming dat RKAVV gegevens kan delen met (toekomstige) dienstverleners op het vlak van 
diensten t.b.v. contributie inning. 

• geeft toestemming tot het maken van foto’s van voetbalwedstrijden, toernooien, evenementen 
waaraan in club verband wordt meegedaan. 

• geeft toestemming tot publicatie van foto’s, voor en achternaam in de krant, website of andere media 
als dat betrekking heeft op activiteiten die in clubverband zijn gedaan. 

   
   
Naam 
(tekenbevoegd >16 jaar) 

:  

   
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ouder/voogd/ verzorger 
van (speler < 16 jaar) 

:  

   

Datum :  

Handtekening :  

 


