
	  

	  

AANMELDINGSFORMULIER R.S.V. SPERWERS 
 
Naam  : ………………………………………. Man / Vrouw * 
Voornamen : …………………………………….... Geboortedatum: .. .. - .. .. - .. .. .. .. 
Adres  : ……………………………………………...………………….………………..….. 
Postcode : …………… …...  Woonplaats: ………………….................................. 
Telefoon : …………………….......... Mobiel: ………………………………..…............. 
E-mail : …………………………………………………….…..………………………........ 
 
Geeft zich op voor/als:  � Donateur   � Tennis 

� Korfbal    � KombiFit 
� Kangoeroe Klup    

 
Was je eerder lid van een vereniging?  ja / nee * 
Indien ja, welke sport en bij welke vereniging? 
………………………………….. bij ……….……….……….……te…….….….….…………….. 
Sinds wanneer? ………………….. 
 
Algemeen: 
Het inschrijfgeld bedraagt €7,50. Tennisleden betalen tevens een borg van € 5,- voor 
de sleutel van de tennisbaan. Het lidmaatschap is telkens voor één jaar. Het 
contributiejaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. 
 
Contributie: 
Zie de site voor de juiste contributie bedragen per lopend seizoen. 
 
Betaling kan door overmaking van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer 
NL77INGB0000495856 t.n.v. Penningmeester RSV Sperwers of via een machtigings- 
formulier. 
 
Door ondertekening van dit aanmeldingsformulier, neem ik alle verenigingsplichten 
op mij en zal mij overeenkomstig de statuten en het huishoudelijk reglement 
gedragen. Indien de aangemelde jonger is dan 16 jaar, is de handtekening van 
ouder of voogd verplicht. 
 
 
Datum …………………………..   Handtekening ………………………………..…… 
 
 
Na ondertekening dit formulier - voor korfballeden vergezeld van twee recente 
pasfoto’s – deze zo spoedig mogelijk inleveren bij: 
 
Het secretariaat   Mw. T. Westermeijer 

3342 XJ  H.I.Ambacht 
078-6819093 of 06-51343921 

* Doorhalen wat niet van toepassing is.                  



	  

	  

Machtigingsformulier R.S.V. SPERWERS 
	  
Hierbij machtig ik; 
 
Naam* : ……………………………………………...………………….……………… 
Naam Lid : …………………………………Geboortedatum: ………….……………. 
Adres : ……………………………………………...………………….……………… 
Postcode : …………………..Woonplaats: ………...………………….…………….. 
Telefoonnummer : ……………………………………………...………………….……………… 
Rekeningnummer: ………………. ..………………….……………… ..………………….…….. 
Ten name van : ………...………………….……………....………………….………………. 
 
Rotterdamse Sportvereniging Sperwers om het jaarlijks verschuldigde 
contributiebedrag van mijn rekening af te schrijven. De hoogte van dit bedrag is 
bepaald in de Algemene Ledenvergadering en terug te vinden op de website: 
www.sperwers.nl. 
 
 
Kies hieronder de frequentie van afschrijving: 
 

� Eenmalig het totale bedrag op 1 augustus. 
 

�  Per halfjaar 1 / 2 van het totale bedrag op 1 augustus en op 1 februari. 
 

� Per kwartaal 1 / 4 van het totale bedrag op 1 augustus, 1 november, 1 februari 
en 1 mei. 
 
 
Deze machtiging geldt totdat de machtiging ingetrokken wordt, door middel van een 
schriftelijk verzoek naar het adres van de penningmeester. 
 
Wanneer een verkeerd bedrag is afgeschreven van uw rekening, graag eerst contact 
opnemen met de penningmeester, alvorens de betaling terug te trekken. De 
penningmeester zal het foute incasso zo snel mogelijk corrigeren. 
Voor het terugtrekken van een incasso, contacteer uw bank. 
 
Door het ondertekenen van dit formulier gaat u akkoord met de regels van het 
machtigen. 
 
Handtekening *      Datum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* indien lid jonger dan 18 jaar, machtiging van ouder/verzorger verplicht. 



	  

	  

Ledenkaart R.S.V. SPERWERS 
 
 
 
Een vereniging als RSV Sperwers draait op vrijwilligers. Bestuurders, 
commissieleden, trainers, kantinemedewerkers, redactieleden en 
activiteitenbegeleiders, zijn allemaal vrijwilligers die er steeds weer voor zorgen dat 
onze vereniging blijft draaien. 

 
Wilt u vrijwilligerswerk doen bij de club waar u of uw kind lid van is? 

 
Met dit formulier kunt u aangeven welk vrijwilligerswerk u aantrekkelijk vindt. Wij 
willen graag weten wie we kunnen vragen en of bellen voor bijvoorbeeld 
bardiensten, rijden, propaganda, sponsoring, activiteiten, trainingen, coachen, 
bestuur en commissies. 
 
Zou u daarom het onderstaande formulier in willen vullen, ook voor incidentele 
hulp. 
 
Voor- en achternaam  : …………….……………....………………….………………………… 
Telefoonnummer : …………….……………....………………….………………………… 
E-mailadres : …………….……………....………………….………………………… 
Geboortedatum : …………….……………....………………….………………………… 
 
Ik ben… � Korfbal lid  � Dart lid  
 � Tennis lid  � Niet-spelend lid 
 � Jeu de boules lid � Donateur 
 � KombiFit lid  � Ouder/verzorger van: ……………….. 
 
Beroep/opleiding : …………….……………....………………….………………………… 
Hobby/interesses : …………….……………....………………….………………………… 
 
Ervaring met   
vrijwilligerswerk � Ja    � Nee 
 
In bezit van een auto � Ja    � Nee 
 
Bent u bereid om vrijwilligerswerk te doen voor Sperwers? 
 � Ik doe vrijwilligerswerk voor Sperwers 
 � Ja, ik kan regelmatig wat doen 
 � Ja, ik kan zo nu en dan wat doen 
 � Ja, ik wil voor langere tijd wat doen 
 � Ja, ik kan wat doen maar wil het zelf bepalen 
 � Nee 
 
Ik heb belangstelling voor: 
Kruis a.u.b. aan waar uw belangstelling naar uitgaat, ook als u al vrijwilligerswerk doet bij Sperwers. 
 
Korfbaltechnische zaken:  � Trainen van jeugd en/of senioren 
   � Begeleiden op coachen van wedstrijden 
   � Woensdagmiddagtraining voor kinderen 
   � Anders, namelijk ………….…………………………… 
 
 
 



	  

	  

 
Kader en/of commissie   � Bestuursfunctie 
   � Meedenken bestuursniveau 
   � Functie in een commissie 
   � Administratieve taken 
   � Anders, namelijk ………….…………………………… 
 
Sponsoring en/of PR-activiteiten � Organiseren ledenwerfacties 
   � Organiseren incidentele acties, zoals 
sponsorloop 
   � Verzorgen van externe communicatie 
   � Werven van sponsors en adverteerders 
   � Contact onderhouden met sponsors en  
      adverteerders 
   � Anders, namelijk ………….…………………………… 
 
Activiteiten   � Organiseren van toernooien 
   � Organiseren van verschillende festiviteiten 
   � Organiseren van tennislessen en –toernooien 
   � Anders, namelijk ………….…………………………… 
 
Overige taken   � Kantinediensten draaien 
   � Verrichten van onderhoudswerkzaamheden 
   � Helpen met en/of bijhouden van de website 
   � Verlenen van EHBO 
   � Anders, namelijk 
 ………….…………………………… 
 
Heeft u nog vragen en/of opmerkingen met betrekking tot het 
vrijwilligerswerk bij sperwers? 
…………….……………....………………….…………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
	  


