INSCHRIJFFORMULIER SEIZOEN 2018 - 2019
Voor leden tot 16 jaar dient één van de ouders/verzorgers te ondertekenen. Gebruik voor ieder teken een vakje,
graag volledig invullen.
Achternaam:
Tussenvoegsel:
Voorletter(s):
Roepnaam:
Straat:
Huisnummer:
Postcode:

-

Plaats:
Telefoonnummer:

0

Mobiel:

0

6

-

E-mailadres:

-

Geboortedatum:

-

Nationaliteit:
Geslacht:

Categorie (z.o.z.):

Datum inschrijving:

-

-

2

0

1

Ondergetekende verklaart dat bovenstaande gegevens naar waarheid zijn ingevuld en dient de bepalingen van
statuten, huishoudelijk reglement en de privacy policy te kennen en na te leven. Deze documenten liggen ter
inzage in het clubgebouw en zijn te vinden op onze website: www.rugbyclubwaterland.nl/documenten.

Naam:

____________________________________

Handtekening: ……………….......….…...

Doorlopende machtiging
Naam Incassant:
Incassant ID:
Kenmerk machtiging:
Reden betaling:

Rugby Club Waterland
NL70RABO0142737399
RCW ……
Contributie

SEPA
(in te vullen door Ledenadministratie)

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Rugby Club Waterland om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van Rugby Club Waterland. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam rekeninghouder:

____________________________________

IBAN:
Plaats en datum:

____________________________________

rugbyclubwaterland.nl
facebook.com/rugbyclubwaterland
twitter.com/rcwaterland

Handtekening: ……………………...

E-MAIL
info@rugbyclubwaterland.nl
ACCOMMODATIE
v. IJsendijkstraat 367
1442 LB Purmerend
tel. 0299 471230

POSTADRES
Postbus 1042
1440 BA Purmerend
BANK / KVK / BTW
Bankrelatie: NL70RABO0142737399
K.v.K. Hoorn no.: 40625339
BTW nr.: NL 8166.23.399.B01

Contributiebedragen seizoen 2018 – 2019
Geboortedatum
Jeugdlid *
Geboren in of na 2013
Geboren in 2011 of 2012
Geboren in 2009 of 2010
Geboren in 2007 of 2008
Geboren in 2005 of 2006
Geboren in 2003 of 2004
Geboren in 2000 of 2001

Categorie

Contributiebedrag (incl. diverse bijdragen**)

Guppen
Turven
Benjamins
Mini’s
Cubs
Junioren
Colts

€ 50,00
€ 140,00
€ 140,00
€ 145,00
€ 152,00
€ 200,00
€ 240,00

(incl. € 18,00 Rugby Nederland)
(incl. € 18,00 Rugby Nederland)
(incl. € 18,00 Rugby Nederland)
(incl. € 23,00 Rugby Nederland)
(incl. € 23,00 Rugby Nederland)
(incl. € 29,00 Rugby Nederland)
(incl. € 50,00 Rugby Nederland)

Seniorenlid *
Geboren voor 1 januari 2000
Geboren voor 1 januari 2000
Geboren voor 1 januari 2000

Heren
Dames (1)
Recreant m/v (2)

€ 320,00
€ 320,00
€ 150,00

(incl. € 67,00 Rugby Nederland)
(incl. € 67,00 Rugby Nederland)
(incl. € 34,00 Rugby Nederland)

Bootcamplid
Geboren voor 1 januari 2000
Geboren voor 1 januari 2000

1x training per week
2x training per week

€ 90,00
€ 160,00

n.v.t.
n.v.t.

Introductieleden (3)
Ondersteunende leden (4)

€ 15,00
€ 50,00

(volledig t.b.v. Rugby Nederland)

*) Na inlevering van dit formulier wordt middels automatische incasso € 15,00 geïncasseerd, om de inschrijving bij
Rugby Nederland te bekostigen. Het nieuwe lid heeft dan 5 weken de tijd om zonder verdere kosten zijn/haar
lidmaatschap op te zeggen. Na 6 weken wordt, zonder afmelding, het tijdelijke lidmaatschap omgezet in een definitief
lidmaatschap voor de rest van het lopende seizoen en wordt de € 15,00 in mindering gebracht op de te betalen
contributie.
**) Deze bijdragen bestaan uit schoonmaakkosten, wasgeld en teambijdragen van Rugby Nederland. Bij het maken
van dit inschrijfformulier zijn de bijdragen aan Rugby Nederland voor 2018/2019 nog niet bekend. De genoemde
bedragen kunnen daardoor nog iets wijzigen.
1) Damesleden:
- voor dames vanaf 15 jaar kan RCW dispensatie aanvragen, zodat zij in de damescompetitie kunnen meespelen
2) Recreantleden:
- mogen maximaal 6 competie/beker wedstrijden worden opgesteld
- mogen slechts beperkt trainen
- worden verplicht, als recreant lid, ingeschreven bij Rugby Nederland
3) Introductieleden:
- worden bij aanmelding als introductie lid direct ingeschreven bij Rugby Nederland en zijn daarmee speelgerechtigd
- worden, zonder afmelding, na 6 weken automatisch lid van de vereniging
4) Ondersteunende leden:
- worden niet ingeschreven bij Rugby Nederland en zijn dus niet speelgerechtigd
- hebben wel stemrecht tijdens de ALV
Contributies worden automatisch geïncasseerd in 4 termijnen (nl. 4e week van augustus, november, februari en mei).
De opzegtermijn voor het seizoen 2019 / 2020 is 1 juli 2019.
Het huishoudelijk reglement, de statuten en privacy policy zijn te vinden op onze website maar zijn op verzoek ook
verkrijgbaar via de secretaris van de vereniging. Iedereen vanaf 16 jaar wordt opgenomen in het verplichte keukenof barrooster. Voor leden jonger dan 16 jaar worden de ouders verzocht deze dienst op zich te nemen.
Zonder uw toestemming zullen uw gegevens niet worden verstrekt aan particuliere instellingen of aan derden anders
dan noodzakelijk is voor administratieve doeleinden en het uitvoeren van de overeenkomst. Meer informatie over het
gebruik van persoonsgegevens is te vinden in de Privacy Policy van de vereniging.

RUGBY CLUB
WATERLAND

