
Aanmeldingsformulier RKPSC 

 (geldig voor seizoen 2016 – 2017) 

               
 Achternaam    :______________________________ 

 Voorletters    :______________________________ 

 Roepnaam    :______________________________ 

 Adres / huisnummer  :______________________/________ 

 Postcode / Woonplaats  :______________/________________ 

 Telefoon / Mobiele nummer :______________/________________ 

 E-Mailadres    :______________________________ 

 Geboortedatum   :___ /____/ __________ (dd/mm/jjjj) 

 Geboorteplaats/ Nationaliteit :______________/________________ 

 Man / Vrouw   : M / V* 
 Voor nieuwe leden: Bent u in de laatste 2 jaar lid geweest van een andere club ?: Ja/ Nee* 

        *Doorhalen wat niet van toepassing is !! 

 

 Spelend Lid          Donateur           1
e
/2

e
 leider/trainer van ……       3

e
/4

e
 leider/ trainer van ….. 

 
(A.u.b. aankruisen wat van toepassing is en evt. het team invullen) 
 

 

Per 1 juli 1997 dienen personen van 16 jaar en ouder bij aanmelding als lid van een vereniging 
een officieel legitimatiebewijs met pasfoto aan de vereniging te tonen. 
 

Soort legitimatie: ____________________ / Nummer: ______________________ 
 

 

Hierbij geef ik tot wederopzegging toestemming aan de vereniging R.K.P.S.C. om de contributie 
en boetes, zoals door de ledenvergadering vastgesteld, per kwartaal, automatisch van mijn 
bankrekening af te schrijven. Ik stem er middels ondertekening van dit formulier tevens mee in dat R.K.P.S.C. 
tot het einde van het voetbalseizoen (medio juni) contributie kan innen door dit automatisch van mijn 
bankrekening af te schrijven. 
 

IBAN (Bankrekening)nummer : __________________________ T.n.v.: __________________________ 

 

Dit formulier naar waarheid ingevuld: 
Datum                      : …..-…..-……….   Handtekening: …………………………… 
 

Bij 

minderjarigen moet één van de ouders/voogd dit formulier ondertekenen. 

 
LET OP: jeugdleden zijn pas speelgerechtigd, als zij de leeftijd van 6 jaar hebben bereikt.  
Graag aanmelden vóór 1 juni vanwege indelen in de najaarscompetitie en vóór 1 december vanwege 
indelen in de voorjaarscompetitie. 

 
Nieuwe spelende leden met een geboortedatum vóór 1 januari 2006 dienen een recente pasfoto bij dit 
formulier in te leveren ten behoeve van het aanvragen van de benodigde KNVB-spelerspas. 
  

Volledig ingevuld formulier inleveren bij de ledenadministratie: Gilbert Peters 
        Schoolstraat 99 
        6911 AX Pannerden 
        tel: 0316-525056 / 06-11381986 
        E-mail: ledenadministratie@rkpsc.com                                 

      

In te vullen door administratie 

Ingedeeld          :  ……….. 

PC-leden           :  ……….. 

Sportlink           :  ……….. 

Doorgegeven     :  …….…. 

Contributie per  kwartaal met ingang van juli 2015 voor seizoen 2016/2017 

Mini F tm 5 jaar     Euro   16,50 A-junioren                 Euro   32,50 

D-E-F pupillen     Euro   26,50 Senioren                     Euro   42,00 

3de kind uit gezin      Euro   16,00 Donateur/Kader      Euro   12,50 

B- en C-junioren      Euro   28,50  

 

  

mailto:ledenadministratie@rkpsc.com

