
Aanmeldingsformulier SC Rijnland 
 

Ondergetekende meldt zich aan bij Sportclub Rijnland als:  Ο Spelend lid VELDVOETBAL 
        Ο Spelend lid Futsal (ZAAL) 
        Ο Spelend lid 35+ of 45+ 
        Ο Donateur 
        Ο Anders, namelijk ……………..  
 
• Naam: ………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………..  
 
•  Roepnaam: ……………………………………………………… Voorletters: ..…………………………………………………………….. 
 
•  Adres:  ……………………………………………………………  Postcode en woonplaats: ………………………………………….. 
 
•  Geslacht:    Mannelijk / Vrouwelijk * 
 
•  Geboortedatum: …..…… -- ………… -- ………….……. Geboorteplaats: ..………………………………………………………. 
 
•  Telefoonnummer: ……………………………………………  Mobielnummer: ………………………………….…….………………. 
 
•  E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………….………………………………………….. 
 
•  IBAN nummer bank -/Postbanknummer *: …………………………………………………………………………………………………… 
 
•  Automatische incasso van de contributie (per kwartaal geïnd):  ja / nee * 

(Wanneer er geen automatische incasso is, dient de contributie voor het hele seizoen vooruit betaald te worden via 
een acceptgirokaart c.q. contant). 

 
•  Voor toekomstige leden van 16 jaar ouder: 
 Nummer van een identiteitsbewijs: ……………………………………………………………………………………………………………….. 
 Soort identiteitsbewijs: Identiteitskaart / Paspoort / Rijbewijs * 
 
•  Ben je korter dan 3 jaar geleden lid geweest van een andere KNVB vereniging? JA /NEE *  

(Bij JA, dan moet er overschrijving worden aangevraagd. We nemen dan contact met je op). 
 

•  Zijn er meerdere kinderen uit uw gezin lid van sc Rijnland? JA / NEE *  
 Namen en geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
                                                                 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Akkoordverklaring: 
Hierbij verklaart ondergetekende als lid van SC Rijnland te worden toegelaten. Hij / Zij * verklaart er mee bekend te zijn dat 
het lidmaatschap wordt aangegaan tot 1 juli a.s. en daarna automatisch telkens voor 1 jaar wordt verlengd, zolang niet 
tenminste 30 dagen vóór 1 juli het lidmaatschap schriftelijk wordt opgezegd bij de ledenadministratie van SC Rijnland. 
Tussentijdse opzegging van het lidmaatschap is niet mogelijk. 
 
De contributie wordt, evenals alle andere uit het lidmaatschap voortvloeiende verschuldigde bedragen, automatisch door 
 SC Rijnland geïncasseerd. De contributie wordt per kwartaal geïnd. 
 
Ondergetekende geeft toestemming om zijn/haar gegevens door te geven aan de KNVB in verband met de aanmelding als lid 
en verklaart ermee bekend te zijn dat de KNVB de adresgegevens ook aanwendt voor acties van onder andere KNVB-
sponsors en ter beschikking stelt in verband met onderzoeksactiviteiten. 

De gegevens vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in verband 
met alle verenigingsactiviteiten. 
 
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier, verklaart men hierbij,  kennis genomen te hebben, van alle regelingen die 
in dit formulier zijn genoemd. Voor personen jonger dan 16 is schriftelijke toestemming van één van de ouders/verzorgers 
(wettelijke vertegenwoordiger) nodig, welke door ondertekening hieronder wordt verleend. 
 
Datum: ……….--…………--……………                                                         Handtekening:……………………………………………………………….. 
            Bij minderjarige leden handtekening ouder / verzorger * 
*   Doorhalen wat niet van toepassing is. 



 
Toestemmingsverklaring  
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag (laten) informeren over de vereniging, sportactiviteiten en 
aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms ook foto’s en filmpjes van u op 
internet, apps en social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij u toestemming om ook uw gegevens hiervoor te 
gebruiken.  
 
Ik geef sc Rijnland toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen of maatschappelijke 

dienstverleners.  

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij gerelateerd aan activiteiten binnen de vereniging op internet, 
apps en social media. 

 Het opnemen van mijn pas-, teamfoto in het smoelenboek: 
□ OP DE WEBSITE 
□ IN DE KANTINE 
□ IN DE PRESENTATIEGIDS 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven aangevinkte en beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor 
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum:  ……… - ……… - ……………………… Handtekening: ..…………………………………………………………………………………… 
 
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring eveneens door een 
ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd  ….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening ouder/voogd ….……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Lidmaatschapsvoorwaarden: 
Leden van SC Rijnland moeten zich houden aan de regels en zich actief inzetten voor de vereniging. Rechten en plichten van 
leden staan beschreven in Statuten, Huishoudelijk Reglement, Contributiebeleid, Gedragscode en Tuchtreglement. 
Aanmeldingen worden getoetst aan het Toelatingsbeleid van SC Rijnland. U krijgt binnen zes weken na het indienen van uw 
aanmeldingsformulier bericht  of en per wanneer u toegelaten wordt tot de vereniging.  
Meerdere leden uit één gezin genieten een kortingspercentage en wel als volgt: tweede kind 25% en derde kind 50%. Deze 
regeling geldt tot het moment dat men bij de senioren gaat spelen. 
 
Lees meer: https://www.sc-rijnland.nl/lidmaatschap/  
 

Pasfoto: 
Spelende leden ouder dan 11 jaar (vanaf eerste jaars D-pupillen) moeten beschikken over een KNVB-spelerspas. Deze 
spelerspas is digitaal. Om de spelerspas aan te maken is een recente pasfoto nodig. Wij verzoeken u samen met dit 
aanmeldformulier een pasfoto in te sturen. De foto mag ook digitaal toegezonden worden naar info@sc-rijnland.nl. Zonder 
spelerspas kunnen geen wedstrijden gespeeld worden. 
 

Formulier versturen: 
U kunt dit volledig ingevulde en ondertekende formulier sturen naar: 
SC Rijnland t.a.v. ledenadministratie 
Rekkenveld 33 
6916LG  Tolkamer 
of inleveren bij een bestuurslid van SC Rijnland of in de kantine van SC Rijnland. 


