Inschrijfformulier Feanster Rugby Club Seizoen 2021-2022
Achternaam
Voornamen
Roepnaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon thuis
Telefoon mobiel
E-mail adres
Meld wijzigingen in bovenstaande gegevens bij penningmeester@feansterrc.nl.
Geboortedatum
Geslacht

☐ Man / jongen

Nationaliteit

☐ Nederlands

☐ Vrouw / meisje

☐ Anders, namelijk:
Rugby ervaring

☐ Nee
☐ Ja, bij Rugby Club:

Ondergetekende meldt zich aan als nieuw lid van de Feanster Rugby Club.
Hij/zij verplicht zich hiermee tot het voldoen van de jaarlijkse contributie. Opzegging dient schriftelijk te
gebeuren bij penningmeester@feansterrc.nl vóór 25 juni van het lopende jaar.
Let op: Bij opzegging gedurende het seizoen blijft echter wel het resterende bedrag aan contributie, voor
dat seizoen, verschuldigd aan de club.
Datum
Handtekening

Voor personen jonger dan 18 jaar:
Naam ouder / verzorger
Handtekening

Feanster Rugby Club, Buitenbaan 7, 8441 HB HEERENVEEN, www.feansterrc.nl

Algemene Verordening Gegevensbescherming
Met het plaatsen van uw handtekening geeft u akkoord op de door gelezen Privacy Verklaring van de
Feanster Rugby Club.
☐

Ik ga er mee akkoord dat er foto’s van wedstrijden en nevenactiviteiten geplaatst kunnen
worden op social media.

☐

Ja, ik ontvang graag de digitale nieuwsbrief met informatie, verslagen en nieuws over de
Feanster Rugby Club
Afmelden voor de nieuwsbrief kan eenvoudig en op ieder moment via een link in de nieuwsbrief.

Tarieven en betaling contributie Feanster Rugby Club
Contributie seizoen 2021-2022, inclusief de afdracht aan de Nederlandse Rugby Bond

Jeugd

Senioren

Team
Guppen
Turven
Benjamins
Mini’s
Cubs
Junioren
Colts
Senioren
Recreanten
Socials

Leeftijd
5 – 6 jaar
7 – 8 jaar
9 – 10 jaar
11 – 12 jaar
13 – 14 jaar
15 – 16 jaar
17 – 18 jaar
18 jaar en ouder
18 jaar en ouder
18 jaar en ouder

Contributie per seizoen
€ 60,€ 60,€ 80,€ 80,€ 120,€ 160,€ 200,€ 240,€ 207,€ 70,-

Betaling van de contributie geeft leden het recht op (in principe) tweemaal training per week gedurende het
seizoen (1 juli t/m 30 juni) en het spelen van wedstrijden en toernooien onder auspiciën van de
Nederlandse Rugby Bond. Voor recreantleden geldt een maximum van 6 wedstrijden en/of toernooien per
seizoen. Voor Socials gelden aangepaste regels.
Voor betaling van de contributie ontvang je na inschrijving of aan het begin van ieder seizoen een factuur.
Het bedrag dient te worden overgemaakt met vermelding van de referentie op de factuur.
Bij inschrijving tijdens het seizoen wordt de contributie in verhouding tot het aantal maanden lidmaatschap,
verrekend.
De betaling van de contributie kan zowel maandelijks als eenmaal per jaar geschieden.
☐ Ik betaal graag het volledige bedrag in één keer (éénmaal per jaar)
☐ Ik betaal graag het bedrag in delen (betaling per maand)

Dit formulier graag inleveren bij - of via e-mail sturen naar - de ledenadministratie van de Feanster Rugby
Club (penningmeester@feansterrc.nl).

Feanster Rugby Club, Buitenbaan 7, 8441 HB HEERENVEEN, www.feansterrc.nl

