
 

Aan- en afmeldformulier RVLC 

Aan- en afmelden  als speler van SJO RVLC 

SJO RVLC staat voor Samenwerkende Jeugd Organisatie Renado VVI Langweer Combinatie. 
SJO RVLC is géén zelfstandige voetbalvereniging en volgens de regels van de KNVB kun je 
géén lid worden van SJO RVLC. Daarom moet je als je wilt voetballen voor SJO RVLC lid 
worden van één van de samenwerkende voetbalclubs Renado, VVI of Langweer. De keuze 
waar je lid van wilt worden ligt geheel bij jou. Als je 5,5 jaar oud bent, kun je lid worden. Je 
mag dan de trainingen volgen, maar speelt pas wedstrijden als je 6 jaar oud bent.  

Als je eenmaal gekozen hebt voor één van beide clubs, dan blijf je tot en met de O19 lid van 
die club. Als jeugdlid van de ene club mag je niet bij de senioren van een andere club spelen. 
Na de O19 ga je naar de senioren en kun je zelf bepalen of je wilt voetballen op zondag 
(Renado of Langweer) of op zaterdag (VVI). 

Het aan- en afmelden als lid gaat via SJO RVLC. De ledenadministrateur van SJO RVLC geeft 
de gegevens door aan de club waar je lid van wilt worden en die club int de contributie. 

Persoonsgegevens 

Voornaam  
Achternaam  
Adres  
Woonplaats  
Geboortedatum  + plaats  
Geslacht   O   Man                        O  Vrouw 
Aanmelden als lid van   O   Renado                   O  VVI                      O  Langweer 
Afmelden als lid van 
voor 31 mei. 

  O   Renado                   O  VVI                      O  Langweer 

Legitimatiesoort  
Legitimatienummer  
Bankrekeningnummer  
E-mail adres  
Telefoonnummer  
Bijzonderheden  
Aan- en afmeldingsformulier sturen naar:  ledenadministratie@rvlc.nl 

Let op!!! Vul ook de machtiging in voor het innen van de contributie (zie pagina 2, 3 en 4) 

 

 

 

 



 

Aan- en afmeldformulier RVLC 

 
 

Doorlopend machtigingsformulier VV Renado 
 
(Formulier VVI, zie bladzijde 3, Formulier Langweer, zie bladzijde 4) 
 

*1x per jaar in september, 2x per jaar in september & januari 
** Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN 

Naam incassant Voetbalvereniging Renado 
Adres incassant Groenendal 29; 8521 LG; Sint Nicolaasga; Nederland 
Incassant ID NL95ZZZ400001320000 
Machtigingskenmerk KNVB relatienummer 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan V.V. Renado  
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van V.V. Renado 
Als 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. 
Naam  
Straat / huisnummer  
Postcode en woonplaats  
Land  
Contributie afschrijven* O 1x per jaar                O 2x per jaar 
IBAN  
BIC**  
Plaats en datum  
Handtekening  

 
 
 



 

Aan- en afmeldformulier RVLC 

 

 
Doorlopend machtigingsformulier VVI 

 

*Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN 
 
Incassomaanden 

- 1x per jaar: juli 
- 2x per jaar: juli en september 
- 4x per jaar: juli, september, november en januari 

 

Naam incassant V.V.I.  
Adres incassant Dwarsryd 19; 8523 NS; Idskenhuizen; Nederland 
Incassant ID NL16ZZZ400021330000 
Machtigingskenmerk KNVB relatienummer 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan V.V.I 
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens Contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van V.V.I. 
Als 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. 
Naam  
Straat / huisnummer  
Postcode en woonplaats  
Land  
Contributie afschrijven O 1xper jaar      O 2xper jaar        O 4xper jaar 
IBAN  
BIC*  
Plaats en datum  
Handtekening  

 
 
 



 

Aan- en afmeldformulier RVLC 

 
 

Doorlopend machtigingsformulier VV Langweer 
 

* Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN 

 

Naam incassant Voetbalvereniging Langweer 
Adres incassant Bredijk 9; 8525EP; Langweer; Nederland 
Incassant ID NL84ZZZ400018030000 
Machtigingskenmerk KNVB relatienummer 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan V.V. Langweer  
om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te 
schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van V.V. Langweer 
Als 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. 
Naam  
Straat / huisnummer  
Postcode en woonplaats  
Land  
Contributie afschrijven O 1x per jaar 
IBAN  
BIC*  
Plaats en datum  
Handtekening  

 
 
 


