Dit formulier moet volledig ingevuld en ondertekend ingeleverd worden bij de bar voorzien van pasfoto met naam.

RUGBY CLUB DELFT
Sportpark Biesland
Postbus 2857
2601 CW Delft
T 015 2135181
leden@rcdelft.nl
PERSOONSGEGEVENS
Achternaam:
Tussenvoegsel:

Roepnaam:

Voorletters:

Geboortedatum:

Geboorteplaats:

Legitimatienr.:

Delftpasnr.:

Nationaliteit
Geslacht:

M/V *

Soort legitimatie:

INDIEN 14 JAAR OF OUDER, VERPLICHT KOPIE VAN GELDIGE ID- KAART OF PASPOORT BIJVOEGEN
ADRESGEGEVENS
Postcode:

Huisnummer:

Toevoeging:

Adres:

Woonplaats:
CONTACTGEGEVENS

Naam ouder(s) (bij jeugd tot 19 jaar):

Telefoonnr.:
2e telefoonnr.:
e- mail:
2e e- mail:
SOORT LIDMAATSCHAP
O

Introductie spelend lid (5 weken meetrainen en eventueel wedstrijden spelen.)
(Indien niet binnen 5 weken afgemeld, dan wordt u automatisch “spelend lid”, inclusief contributie)

O

Spelend lid (zie website voor hoogte contributie)

O

Recreant lid/touchrugby (€ 160.-)

O

Supporter (€ 70.-)

O

Guppenlid (€ 44.-)

O

Pamperlid (€ 15.-)

O

inclusief NRB bondslidmaatschap (+€ 10.-)

FINANCIËLE GEGEVENS
Bank:

Automatische incasso:

IBAN Rekeningnummer:
Naam rekeninghouder:

NAAM SENIOR OF OUDER/VERZORGER:
HANDTEKENING SENIOR OF OUDER/VERZORGER INDIEN MI NDERJARIG:

DATUM INSCHRIJVING:

1

ja/nee

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot 1 juli. Lidmaatschap wordt voo r 1 jaar
aangegaan en stilzwijgend verlengd. Opzegging van lidmaatschap voor 1 juni schriftelijk bij
de ledenadministratie. Wijzigingen mbt telefoonnummer, email of woonadres zo snel mogelijk
doorgeven bij rcdelft.leden@hotmail.com
Het bestuur en/of de trainer (en/of zijn vervanger) van Rugby Club Delft is niet aansprakelijk
te stellen voor eventueel bij trainingen en/of wedstrijden opgelopen letsel.
Lidmaatschap van onze vereniging brengt verplichtingen met zich mee, ook voor de ouders of
verzorgers.
Vragen 1,2 en 3 hebben betrekking op aspirant- seniorlid of op de ouders van het aspirant
jeugdlid.
1) Hobby, beroep, vaardigheid die van belang kan zijn voor de club:
2) Wil je organisatorisch betrokken zijn bij de club:
3) Ik kan mij inzetten voor één of meer van de volgende zaken:
0

bar

0

bestuur

0

feesten

0

verbouwing

0

sponsoring

0

jeugd

0

acties, geldwerving

0

evenementen en toernooien

0

subsidie- en fondswerving

0

onderhoud en beheer

0

training en coaching

Ik ben met RC Delft in kontakt gekomen via:
vrienden

familie

0

0

scholentoernooi
0

brede school

delftpas

anders

0

0

0

Medische bijzonderheden: (allergieën, ziektes, in het verleden opgelopen blessures enz.)

Ondergetekende verklaart wel/geen* bezwaar te hebben tegen het gebruik van foto’s voor
publicitaire doeleinden waarop hij of zij voorkomt of waarop zijn of haar kind voorkomt.
Ondergetekende verklaart wel/geen* bezwaar te hebben tegen het openbaar maken van zijn of
haar adresgegevens en wil wel/niet* opgenomen worden in het mail-adressenbestand.
Ondergetekende verklaart notie te hebben genomen van alle op dit formulier
gedrukte begrippen en regels.
Naam:
Naam ouder:
Handtekening:
(bij minderjarige handtekening ouder)
2

