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Inschrijfformulier S.V.Real-Lunet. 
 
S.V.Real-Lunet heet U als nieuw lid van harte welkom. 
Onze voetbalvereniging staat al sinds haar oprichting in 1969 voor: inzet, sportiviteit en bovenal 
vriendschap. Uw belangstelling in onze club zal een verrijking zijn. 
Namens het bestuur wens ik U een heel sportieve tijd toe. 
 
Philip Matapere 
Voorzitter. 
 
Gegevens S.V.Real-Lunet: KNVB-nummer: BBJH91R.  
                                              Opgericht: 13 mei 1969 
                                              Regio 7 veldvoetbal- Zuid 1 
                                              Voorzitter: P. Matapere 
                                              Penningmeester: K. Thijs 
                                              Accommodatie: Sportpark Bergenshuizen Vught                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                              Telefoon kantine: 073-6569777 
                                              Reg.nr.K.v.K.: 40216432 
                                    RABO-IBAN-rekeningnummer: NL32RABO 01554.32.958. 
 
Verplichte persoonsgegevens: 

* Achternaam: 

* Roepnaam:                                                                                      *  Voorletters: 
* Nationaliteit:                                                                                     * Geslacht: m / v 
* Geb. datum:                                                                                     * Geboorte plaats: 
* Pasfoto:  ja / nee 
* Id nummer paspoort of legitimatiebewijs: 
Adresgegevens: 
*Straatnaam:                                                                                      * Huisnummer: 
*Postcode:                                                                                         *  Woonplaats: 
  
Contactgegevens: 
* Vast telefoon nr: 
* Mobiel telefoon nr:                                                                         * E-mail adres: 
 
!! S.V.Real-Lunet is een vereniging en heeft alleen bestaansrecht door de inzet van vrijwilligers. 

    Wilt U ook een handje helpen?                                      Ja / nee 

 
!!  Wilt u zich als lid van de club uitschrijven en inschrijven bij een andere club, dan krijgt u bij een 
    betalingsachterstand van de contributie een financiële blokkade bij de KNVB totdat u aan de 
    betalingsverplichting heeft voldaan. Pas dan kunt u worden toegelaten bij de nieuwe club. 
 
Contributie: 
Voor nieuwe leden geldt een eenmalig inschrijfgeld €12.50 
Senioren:                   € 157.50/ seizoen: 18 jaar en ouder            
Junioren:                   € 137.50/ seizoen: 13 t/m 17 jaar                  
Pupillen:                    € 112.50/ seizoen                                            
Mini Pupillen:            €  67.50/ seizoen                                            
G-voetbal:                     € 137.50/ seizoen: niet leeftijd gebonden.   
 

• Seizoenduur: augustus t/m mei. 

• Alleen iom de voorzitter kan een betalingsregeling besproken worden. 

• Overschrijving vindt plaats: nadat aan de contributie verplichting is voldaan. 
 
 

http://www.reallunet.nl/
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Toestemmingsformulier AVG gebruik beeldmateriaal S.V.Real-Lunet 

 
                                           

Ondergetekende, ouder/verzorger van, lid ouder dan 16 jaar: 
 
Naam lid Voetbalvereniging S.V.Real-Lunet:    
                                                    geb. datum:      
 
geeft wel/geen toestemming dat beeldmateriaal ( foto’s en video’s) door S.V.Real-Lunet wel of 
niet gebruikt/gedeeld mogen worden voor: 
 
 

Beeldmateriaal mag door 
Voetbalvereniging 
S.V.Real-Lunet 
gebruikt/gedeeld worden: 

Beeldmateriaal wordt gebruikt voor de 
volgende doeleinden: 

Toestemming 
ja/nee* 

 
Op de openbare website 
van Voetbalvereniging 
S.V.Real-Lunet 
 

 
Informeren van leden over activiteiten en 
ontwikkelingen bij Voetbalvereniging 
S.V.Real-Lunet 

 
JA / NEE 

 
Door gebruik maken van 
ledeninformatie apps 
KNVB apps , Voetbal.nl 
app 
 

 
Informatie van leden ivm wedstrijden etc. 

 
JA / NEE 

 
Gebruik van 
Voetbalvereniging 
S.V.Real-Lunet, Social 
Media oa.Facebook, 
Twitter, Instagram, 
Snapchat   
 

 
Informatie verspreiden over activiteiten en 
ontwikkelingen van Voetbalvereniging 
S.V.Real-Lunet. Het delen van 
beeldmateriaal geeft een indruk over 
S.V.Real-Lunet 

 
JA/ NEE 

 
 
*svp doorhalen wat niet van toepassing is 
 
 
Datum:    _____________________________________________ 
 
 
Naam ouder/verzorger/ lid ouder dan 16 jaar:  
 
                                                 _____________________________________________ 
 
Handtekening ouder/verzorger/ lid ouder dan 16 jaar 
 

http://www.reallunet.nl/

