
Aanmeldformulier RKDSO Lomm 

 

Dit formulier volledig invullen, digitaal ondertekenen en mailen naar info@rkdso.nl of uitgeprint en 

ondertekend indienen bij: 

Ledenadministratie RKDSO t.a.v. R. Hegger – Kolckwei 29 - 5943 BG Lomm – Tel: 077 473 2930 

Persoonlijke gegevens nieuw lid: 

 
Roepnaam:    

Achternaam:    

Voorletters:    

Geboortedatum:    

Geboorteplaats:    

Nationaliteit:    

Soort legitimatie:    

(16 jr. en ouder) 

Nr. legitimatie:    

(16 jr. en ouder) 

Adres:     

Postcode:    

Woonplaats:    

Telefoon/mobiel:    

Emailadres:    

Financiële gegevens: 

IBAN:     

Tenaamstelling:    

Afschrijving contributie:      

Bovenstaand lid verleent hierbij toestemming aan voetbalvereniging RKDSO om jaarlijks de verschuldigde 

contributie automatisch te incasseren van bovenstaand (post)bank rekeningnummer. Deze toestemming 

vervalt automatisch bij beëindiging van lidmaatschap van deze vereniging en kan eveneens tussentijds worden 

opgezegd.  

 Naam:        Datum:                  Handtekening:  
         hier tekenen aub 

 in geval van minderjarige leden dienen ouders/ verzorgers te ondertekenen 

RKDSO gebruikt uw gegevens slechts voor registratie in haar eigen ledenadministratie en voor aanmelding bij 

KNVB. RKDSO verstrekt geen lidmaatschapsgegevens aan derden. Contributies worden jaarlijks geïndexeerd.  

Let op: indien u uw lidmaatschap bij RKDSO wilt beëindigen, dan kan dit alléén door een email te sturen aan 

info@rkdso.nl. Dit is kosteloos als u dit vóór aanvang van ieder seizoen maar ten laatste 1 juni doet. Daarna zijn 

er kosten aan verbonden voor RKDSO bij de KNVB. Deze kosten rekenen wij aan u door.  

Meld u zich af ná 31 augustus dan brengen wij 50% van de jaarcontributie in rekening.  

Veel plezier en welkom bij onze mooie club! 

categorie jaarbedrag

actieve senioren (heren) 165,00€                

niet-actieve senioren 40,00€                  

actieve senioren (dames)* 165,00€                

tot 19 jaar 125,00€                

tot 18 jaar 120,00€                

tot 16 jaar 115,00€                

tot 14 jaar 110,00€                

tot 12 jaar 100,00€                

tot 9 jaar 95,00€                  

tot 8 jaar 90,00€                  

Senioren

Jeugd

Contributies 2022-2023

* deze kan afwijken omdat dames voetballen in het 

samenwerkingsverband MDOC en hier tussen deelnemende 

vereniging afwijkende afspraken gemaakt kunnen zijn. 
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