
   

 

 

 

DRC. Voetbal zoals het vroeger was. 
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INSCHRIJF- en SEPA MACHTIGINGSFORMULIER s.v. DRC 
 
0 Senioren Zaterdag 0 Senioren Zondag 0 Dames 7x7  0 Heren7x7  0 Jeugd 
svp juiste spelactiviteit aankruizen  
Naam (incl. voorletters) : 

...........................................................................................................  
Roepnaam : 

...........................................................................................................  
Geboortedatum en plaats : 

..........................................te..............................................................  
Geslacht  : 0 Man  0 Vrouw  

Adres : 
...........................................................................................................  

Postcode : 
...........................................................................................................  

Woonplaats : 
...........................................................................................................  

   
Telefoonnummer : 

...........................................................................................................  
Mobielnummer : 

...........................................................................................................  
Emailadres : 

...........................................................................................................  
   
Legitimatie  : 0 Paspoort 0 Rijbewijs 0 Identiteitskaart 

svp kopie legitimatie toevoegen! 
Legitimatienummer : 

...........................................................................................................  
   
IBAN nummer : 

...........................................................................................................  
Ten name van : ...........................................................................................................  

 

Als lid van s.v. DRC bedraagt de contributie: 
  5 -  6 jaar (MINI)                 € 130,00                17-18 jaar             (11x11)              € 220,00 
  7 -12 jaar (6x6 | 8x8)        € 185,00                   19 jaar of ouder  (11x11)              € 260,00 
13-16 jaar (11x11)              € 200,00                   19 jaar of ouder  (7x7)                   € 130,00 
 
    

Opmerkingen : DRC maakt gebruik van automatische incasso, uw contributie wordt bij 
aanvang van het seizoen afgeschreven ovv kenmerk contributie voetbal sv 
DRC. Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan sv DRC om jaarlijks een incasso-
opdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens lidmaatschap van 
de vereniging en uw bank om jaarlijks een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de 
opdracht van sv DRC. Mocht u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.  
Voetballen bij sv DRC is alleen toegestaan als de contributie is betaald.  De machtiging vervalt zodra het 
lidmaatschap is opgezegd. 

Lidmaatschap beëindigen : Voor 1 mei van het nieuwe seizoen doorgeven aan secretariaat@drc.nl . 
Indien u later opzegt dan 1 mei bent u de contributie voor het volgende 
seizoen alsnog verschuldigd. 

Nieuwsbrief  :                                DRC informeert haar leden middels een nieuwsbrief.  Wilt u deze NIET 
                                                          ontvangen, informeer dan het secretariaat.  
Amsterdam,     -    - 20 
 
Handtekening: 
(bij minderjarigen ouders of voogd)    
 

INSCHRIJF-/SEPA MACHTIGINGSFORMULIER EN KOPIE LEGITIMATIE SVP MAILEN NAAR secretariaat@drc.nl   
Of per post naar het correspondentieadres Durgerdammerdijk 165, 1026 CK Amsterdam 

mailto:secretariaat@drc.nl
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