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Inschrijfformulier

De enige echte vereniging voor alle RKC-supporters. Onze vereniging is opgericht op 14 Mei 
1993 en heeft al meer dan 1000 leden. Wij proberen op allerlei manieren onze club te steu-
nen en de sfeer in het stadion te verbeteren. De belangrijkste activiteit is het organiseren 
van busreizen naar uitwedstrijden. Jong en oud reist met ons het hele land door, waarbij 
gezelligheid altijd voorop staat. Naast de busreizen organiseert de supportersvereniging 
forumavonden met onder andere het bestuur maar ook prominenten voetbalmensen. Een 
jaarlijkse feestavond aan het einde van het seizoen en een kerstbingo behoren ook tot de 
activiteiten. Vier keer per jaar geven we ons eigen blad uit. Meer informatie vindt u op het 
bijgevoegde formulier.

U kunt zich aanmelden door onderstaand inschrijfformulier in blokletters in te vullen en 
samen met EEN RECENTE PASFOTO in te leveren in onze winkel of op te sturen naar: Sup-
portersvereniging RKC Waalwijk, Postbus 661, 5140 AR Waalwijk. 

Lid worden:

Naam    ....................................................................................

Adres    ....................................................................................

Postcode en Plaats  ....................................................................................

Telefoon    ....................................................................................

Geboortedatum   ..........................................

E-mailadres   ....................................................................................

Handtekening   ....................................................................................

Handtekening ouder/verzorger ....................................................................................

De contributie dient aan het begin van elk seizoen via
automatische afschrijving of contante te worden betaald.
Bij machtiging krijgt u vanaf 15 jaar €  1,- korting. Als u 
het lidmaatschap wilt beëindigen dient dit voor 1 mei
schriftelijk te doen. Het lidmaatschapsgeld zal elk 
seizoen voor 1 juni worden afgeschreven.

Ik machtig de supportersvereniging RKC WAALWIJK
tot automatische afschrijving van het lidmaatschapschap van

Rekeningnummer 

Naam en voorl. rekeninghouder 

   In te vullen door de SV.

   Pasfoto                 ja/nee

   Bedrag……………………

   Lidnummer……………… 

   Paraaf…………………….

Raadhuisplein 21/e, Drunen
Tel. (0416) 37 97 76

Internet: www.� euresse.nl

Papier, kantoorartikelen, 
multifunctionals, printers en toners, 

service & onderhoud.
Bestel op www.Hofax.nl of bel 0416-279871.

Jac. Van de Meijdenstr. 32
5151 HG   Drunen
Tel. 0416 373023

Kwaliteits snackbar
van Venrooij

Grotestraat 281 in Waalwijk
Tel. 0416 330221

ook voor staatsloten, lotto, toto en krasloten

06 - 12 54 48 31 
www.royvanhelden.nl

Bouwbedrijf
Rombouts

Metselwerken - Timmerwerken - Tegelwerken

Tel. 06 - 81343397
www.bouwbedrijfrombouts.nl


