
Inschrijfformulier nieuwe leden (Versie 2021-2022) 

Naam  

 

Adres  

 

Postcode en Woonplaats    

 

Emailadres  

 

Telefoon vast  Mobiel  

 

Man/vrouw  Nationaliteit  

 

Geboortedatum  Ingang lidmaatschap  

 

Eerder gevoetbald?  In welk jaar voor het laatst?  

 

Zo ja, bij welke vereniging het laatst?  

Bij ondertekening van dit formulier ga je akkoord met de privacy voorwaarden, zoals die te lezen zijn www.roodwit-

putten.nl\privacy_policy. Hierin staat onder andere hoe wij omgaan met de hierboven verstrekte gegevens. 
 

Machtiging (Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers dit gedeelte in te vullen) 

 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan s.v. Rood-wit’58 om vanaf de ingangsdatum 
van het lidmaatschap bedragen van onderstaand IBAN-nummer af te schrijven wegens contributie. 

 Kwartaal Jaar  

 

IBAN-nummer  

  

Naam rekeninghouder  

  

Woonplaats  

  

Datum  

  

Handtekening 

 

 

  

A.u.b. ook de 2de pagina /achterkant invullen. 

 

 

S.V. Rood-Wit ’58  

Voorkeur voor afschrijving per  A.u.b. doorstrepen wat je niet wilt.

http://www.roodwit-putten.nl/privacy_policy
http://www.roodwit-putten.nl/privacy_policy


KNVB lid ja of nee. 
Tegenwoordig worden alle leden ingevoerd in de database van sportlink. Voor deze 

database moeten wij aangeven of een lid van de voetbalvereniging ook lid wil zijn 

van de KNVB. Als je geen lid bent van de KNVB kun je niet meer worden 

toegewezen aan een team, ook niet om een keer in te vallen. Rood-wit heeft 

daarom besloten, om het volgende onderscheid te maken. 

35+ en niet spelende leden zijn geen lid van de KNVB en kunnen dus niet invallen in 

andere senioren elftallen en staan niet geregistreerd bij de KNVB.  

Indien je als 35+ lid of als niet spelend lid wel af en toe een wedstrijd mee wil doen 
in een elftal, of toch graag lid blijft van de KNVB dan kost dit € 15 euro extra voor 
het lidmaatschap van de KNVB. Wilt u hieronder uw keuze aangeven voor het 
lidmaatschap.  
 

CONTRIBUTIE PER SEIZOEN 2021/2022* 

Keuze Leeftijdscategorie Contributie Reisgeld 

 0 t/m 6 jaar (Toppertjes) € 30,00  

 7 t/m 12 jaar (incl. lidmaatschap KNVB) € 120,00 €15,00 

 13 t/m 18 jaar (incl. lidmaatschap KNVB) € 150,00 €15,00 

 Vanaf 19 jaar (incl. lidmaatschap KNVB) € 200,00  

 35+ voetbal € 105,00  

 Niet spelend / rustend lid € 60,00  

 KNVB lidmaatschap € 15,00  

 

Inschrijfformulieren mailen naar ledenadministratie@roodwit-putten.nl  

Inleveren mag ook bij: 

Wenda van de Ruitenbeek, Jac Catsstraat 57, 3881 XM Putten 

S.V. Rood-Wit ’58 
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