RUGBYCLUB
WEST - FRIESLAND
INSCRHIJFFORMULIER

WWW.RCWESTFRIESLAND.NL

Persoonlijke gegevens
Man

Naam:

Vrouw

Adres:
Woonplaats:

Postcode
Geboortedatum (DD-MM-JJ):

Nationaliteit:
Telefoonnr. Ouder/Verz:

Telefoonnr.lid:
E-mailadres:
Heb je eerder rugby gespeeld: Ja

Nee

Zoja, bij welke club:

Hierbij geef ik mij op als lid:
Soort lid

Geboortejaar

Bedrag

Heren Senior

< 2000

€255

6 wedstrijden speelgerechtigd

Heren Recreant

< 2000

€147

Dames Senior

< 2000

€143

6 wedstrijden speelgerechtigd

Dames Recreant

< 2000

€95

U20

2000 / 2001

€146

Colt

2002 / 2003

€142

Junioren

2004 / 2005

€120

Cub

2006 / 2007

€112

Mini

2008 / 2009

€109

Benjamin/Turf

2010 - 2013

€104

Gup

> 2013 v.a. 5 jr

€44

Intro

n.v.t

€15

Vrijwilliger/Functionaris

n.v.t

€10

Select soort lid in het contributie tabel
De contributie is inclusief spelerskaart van de Rugby Bond en bedraagt
per seizoen.

Datum:
Plaats:
Handtekening:
(ouder/verzorger*)

Informatie inschrijving
• Als lid van RCWF verplicht ik mij tot aan het einde
van ieder verenigingsseizoen de voor mij geldende
contributie te betalen. Het verenigingsseizoen loopt
van 1 juni t/m 31 mei daaropvolgend.
• Je bent als lid pas speelgerechtigd nadat de verschuldigde contributie voor het betreffende seizoen is
vodaan.
• Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk of
per e-mail voor 21 juni te zijn doorgegeven aan ledenadministratie@rcwestfriesland.nl. Zonder opzegging
wordt het lidmaatschap automatisch gecontinueerd.
• Voor de inschrijving bij de Nederlandse Rugby Bond
is een digitale (pas)foto verplicht. Deze kun je sturen
naar ledenadministratie@rcwestfriesland.nl.
• Ik geef wel/geen toestemming voor het gebruik van
foto’s die van mij zijn gemaakt in verenigingsverband
voor (sociale) media
• Ik geef wel geen toestemming voor het (digitaal)
toezenden van berichten naar mijn (e-mail)adres.
• Als lid of diens ouder verzorger respecteer ik de
doelstelling van RCWF en accepteer ik de Statuten en
het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, alsmede de besluiten van het dagelijks bestuur en die van
de Rugby Bond, waarbij de vereniging is aangesloten.
• Voor het innen van het contributiebedrag s.v.p. bijgaande machtiging (achterzijde) invullen.
* De gevraagde gegevens van ouder/verzorger zijn noodzakelijk i.v.m.
leeftijd jeugdleden (i.v.t.).

S€PA

Doorlopende machtiging
Naam incassant:

Rugby Club West-Friesland

Adres incassant:

p/a Smaragd 162

Postcode incassant:

1625RL

Woonplaats incassant:

Hoorn

Land incassant:

Nederland

Incasso ID:

NL09ZZZ406240140000

Kenmerk incasso: (niet invullen)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Rugby Club West-Friesland om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van
(of ouders/verzorgers van):

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.

Gegevens rekeninghouder:
Naam rekeninghouder:
Adres:
Postcode & Woonplaats:
Land*:
Rekeningnummer [IBAN]:
Afschrijftermijnen contributie:

1 termijn

2 termijnen

* Indien het land van de incassant en de geïncasseerde gelijk zijn, hoeft dit niet ingevuld te worden.

Plaats:
Handtekeing:

Datum:

