SPORTVERENIGING
Rood Wit Frieschepalen
Opgericht 2 juli 1959
E-mail: ledenadministratie@sv-rwf.nl
Website: www.sv-rwf.nl

BETREFT:

Aanmelding club van 50

Naam
Voornaam
Geslacht

Man

Vrouw

Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer
IBAN
E-mailadres

Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij akkoord gaat met de afspraken zoals opgenomen in de
bijlage (‘voorwaarden club van 50’) en machtigt s.v. R.W.F. tot het incasseren van de contributiebedragen van bovengenoemd rekeningnummer.
Datum
Plaats

Handtekening

Dit formulier inclusief de bijlagen inleveren in het postvakje van de ledenadministratie van s.v. R.W.F.
of inscannen en mailen naar ledenadministratie@sv-rwf.nl. Let op: dit formulier VOLLEDIG invullen en
ondertekenen anders zal het formulier NIET in behandeling worden genomen!

SPORTVERENIGING
Rood Wit Frieschepalen
Opgericht 2 juli 1959
E-mail: ledenadministratie@sv-rwf.nl
Website: www.sv-rwf.nl

Bijlage: voorwaarden club van 50
1. Het contributiebedrag voor de club van 50 is € 50,00 per jaar. Per kwartaal wordt € 12,50
geïncasseerd.
2. Als lid van de club van 50 steunt u financieel gezien de voetbalvereniging R.W.F. Als lid heeft
u daarom recht om kosteloos mee te trainen op vrijdagavond met de 45+ mannen of op
maandag- of woensdagavond met de 35+ dames. Indien u aan één van deze trainingen
deelneemt kunt u op dat moment ook gebruik maken van de faciliteiten. Daarnaast heeft u het
recht om deel te nemen aan de diverse activiteiten die R.W.F. jaarlijks organiseert zoals de
familiedag.
3. Indien men in de loop van het seizoen besluit tot het opzeggen van het lidmaatschap van de
club van 50, dan is men verplicht de contributie te betalen tot het einde van het lopende
voetbalseizoen.
Naast lid zijn van de club van 50 kunt u ervoor kiezen om gedurende het seizoen een bepaalde activiteit/ functie voor uw rekening te nemen; dit is NIET verplicht.
Indien u dit wilt dan kunt u 1 of meerdere keuzes maken uit de onderstaande activiteiten/functies:

0

Scheidsrechter jeugd

2 – 4 x per seizoen

0

Scheidsrechter senioren

2 – 4 x per seizoen

0

Leider

1 x per 4 weken - wekelijks

0

Trainer

1 x per 2 weken - wekelijks

0

Kantinebezetting zaterdag

2 – 4 x per seizoen

0

Schoonmaak gebouwen

2 – 4 x per seizoen

Datum
Plaats

Handtekening

