
       Aanmeldingsformulier nieuw lid  sv ROAC

                    Afdeling Binnensporten

Naam/voorletters

Roepnaam

Straat/huisnr

Postcode/woonplaats

Geb. datum

m/v

Telefoon

Mobiel

E-mail

datum 1e proefles

Aanmelden voor de weekbrief kan via de website: www.svroac.nl.

Contributie: Bedrag per halfjaar

(kruis aan wat van toepassing is)

0 Kleutergym € 32,50

0 Jeugd gym € 32,50

0 Gym + € 47,50

0 Body-mix avond € 47,50

0 Body-mix ochtend € 47,50

0 Workout heren € 47,50

0 Classic Body Shape € 57,50

0 Body Shape, Fit Combat/Attack en Pump € 57,50

0 Pilates € 57,50

0 Judo, 4 jaar t/m groep 3 € 37,50

0 Judo, vanaf groep 4 € 75,00

Inschrijfgeld: € 10,00

Ondergetekende geeft toestemming dat de gegevens zoals ingevuld op dit aanmeldingsformulier 

worden opgenomen in de ledenadministratie van de vereniging en dat deze worden gebruikt 

voor alle reguliere verenigingsactiviteiten. 

Ondergetekende geeft  toestemming om te mogen worden gefotografeerd tijdens verenigings-

activiteiten en dat de foto's kunnen worden gebruikt voor communicatiedoeleinden van de vereniging.
Meer informatie hierover vindt u in de Privacy verklaring op onze website www.svroac.nl

Machtiging:

Ondergetekende verklaart dat de contributie begin januari en begin juli automatisch mag worden 

 geïncasseerd, en verleent toestemming om (indien van toepassing) de bijdrage voor afkoop

 vrijwilligerswerk automatisch te incasseren.

Mijn bank/gironummer is:

IBAN-nummer

Tenaamstelling rekening

Handtekening lid of 

ouder van jeugdlid

Als de machtiging niet wordt ingevuld, zal er € 2,50 per acceptgiro/overboeking extra 

in rekening worden gebracht.

Plaats: Datum:

      S.v.p. ook achterzijde van het formulier invullen.



Vrijwilligerswerk, afdeling binnensporten

Van de (ouders van jeugd)leden, wordt verwacht dat zij een steentje bijdragen aan het 

verrichten van werkzaamheden binnen de vereniging. Hierbij valt te denken  aan het draaien

van kantinediensten, assistentie bij diverse werkzaamheden, commissiewerkzaamheden,

het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden etcetera.

Wij stellen het bijzonder op prijs als u zich wilt inzetten voor de vereniging, en daarmee

mee bijdraagt aan de levensvatbaarbaarheid van onze vereniging. Als u géén vrij-

willigerswerk wilt of kan doen, dan dient u per seizoen een financiële bijdrage te betalen.

Afkoop vrijwilligerswerk per seizoen gym

senioren € 25,00

jeugdleden (6 tot 18 jaar) € 12,50

Bij twee of meer gymjeugdleden uit één gezin is de maximale bijdrage voor deze leden € 25,00.

Wilt u onderstaand uw voorkeur (minimaal twee) aangeven:

0 schoonmaakwerkzaamheden (sporthal en clubhuis)

0 meedraaien als kantinemedewerker (barbezetting)

0 bezorgen clubblad/weekbrief

0 verrichten van hand- en spandiensten bij verschillende activiteiten

0 meedraaien als veld/zaaldienstmedewerker

0 begeleiden van jeugdwedstrijden (scheidsrechter)

0 het verzorgen van trainingen

0 Lid van commissie (geef commissie van uw voorkeur aan )

0 commissie sponsoring

0 sporttechnische commissie (voetbal/handbal/binnesporten/biljart)

0 commissie communicatie (publiciteit, website, clubblad)

0 commissie activiteiten

0 commissie clubhuis

0 commissie financien

0 commissie onderhoud en beheer

0 kiest voor de jaarlijkse financiële bijdrage ipv vrijwilligerswerk.

(wordt automatisch geïncasseerd, zie voorzijde formulier)

Bent u in bezit van EHBO/BHV diploma: ja  /  nee

Dit formulier svp inleveren bij : De Trainster 

 of bij: Sabrina v.d. Vlugt, Past Kwakmanlaan 105, 2375 WC Rijpwetering

Combinatiekorting

Een lid dat twee sporten bij de vereniging beoefent, komt in aanmerking voor 

combinatiekorting. Voor jeugdleden bedraagt die € 15,- per halfjaar, 

voor senioren € 20,- per halfjaar.

Voor meer informatie: www.svroac.nl

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief via de website www.svroac.nl

De nieuwsbrief is ons communicatiemiddel naar de leden toe.


