Inschrijf- wijzigingsformulier / Registration – change form seizoen / season 2018/19 (versie 130718)

Persoonsgegevens / personal info
Achternaam / family name
Voorletters / initials
Roepnaam / first name
Adres / address
Postcode / ZIP code
Woonplaats / city
Telefoonnummer / phone number
Mobiele nummer / cell phone
E-mail adres / e-mail address
Nationaliteit / Nationality
Geboortedatum / date of birth (dd/mm/jjjj) / (dd/mm/yyyy)

/

/

Geslacht / Gender
man / male

Lidmaatschap / membership

vrouw / female

Het seizoen is van 1 juli t/m 30 juni / The season is from 1 July till 30 June

Jeugd

Youth

Senioren

Senior

Wijzigen

Change

U19 Colts
U16 Junioren
U14 Cubs
U12 Mini’s
U10 Benjamins
U8 Turven
U6 Guppen

< 19
< 16
< 14
< 12
< 10
< 8
< 6

spelend lid
recreant
< 6 wedstrijden

playing member
recreational member
< 6 games

lidmaatschap
opzeggen

cancel
membership

ondersteunend lid

supporting member

intrekken
machtiging

cancel
standing order

Senioren zijn geboren voor 1/1/1999. Seniors are born before 1/1/1999.
Rugby ervaring / rugby experience
Eerder gespeeld

Played before

Lid rugbybond

Member rugby union

nee

No

nee

no

ja

Yes

ja

yes

Rugbybondnr.

Rugby union nr.

Rugbybond

Rugby union

Vorige club

previous club

Ondertekening voor lidmaatschap / Signature for membership
Datum plaats / date place

/

Handtekening / signature

/

Bij jeugdleden ondertekent de ouder/verzorger / For youth members the parent/provider signs
Met de ondertekening verklaar ik dat het lidmaatschap alleen schriftelijk danwel via e-mail kan worden afgemeld bij de secretaris of
ledenadmin@dukesrugby.nl voor 1 juni van het lopende seizoen, dat ik op de hoogte ben van de geldende statuten en het huishoudelijk
reglement, dat ik Rugbyclub The Dukes niet aansprakelijk stel voor enige vorm van materiële of immateriële schade als gevolg van rugbysport
beoefening en dat ik verplicht ben verzekerd volgens de basisverzekering voor zorgkosten.
Hereby I confirm that the membership can only be cancelled by e-mail ledenadmin@dukesrugby.nl before 1 June of the current season, that I
have taken knowledge of the current statutes and house rules, that I will never hold Rugbyclub The Dukes responsible for any material or
immaterial damage due to practicing rugby sport and that I have a health insurance according Dutch law.
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Contributie / Club fee 2017/18

Het seizoen is van 1 juli t/m 30 juni / The season is from 1 July till 30 June
Netto club

Bondsbijdrage

Net club

Union fee

Totale contributie

Senioren

Seniors

Spelend

Playing

170,00

87.00

257,00

Recreant

Recreational

100,00

39,00

139,00

40,00

0,00

40,00

Ondersteunend Supporting

Total club fee

Jeugd

Youth

U19 Colts

1/1/2001 – 31/12/2002

161,00

59,00

220,00

U16 Junioren

1/1/2003 – 31/12/2004

170,00

34,00

204,00

U14 Cubs

1/1/2005 – 31/12/2006

164,00

28,00

192,00

U12 Mini

1/1/2007 – 31/12/2008

154,00

28,00

182,00

U10 Benjamins 1/1/2009 – 31/12/2010

153,00

23,00

176,00

U8 Turven

1/1/2011 – 31/12/2012

148,00

23,00

171,00

U6 Guppen

> 1/1/2013

90,00

23,00

113,00

Gezinskortingen voor meerdere jeugdleden uit één gezin zijn alleen van toepassing bij lidmaatschap van een volledig seizoen
Familydiscounts for several youth members of one family are only applicable for a membership of a full season
2e jeugdlid / 2nd youth member ; 50 % netto club en bondsbijdrage / 50 % net club and union fee
3e jeugdlid en verder / 3rd youth member and further: alleen bondsbijdrage / only union fee

Aspirant lidmaatschap en inschrijfgeld / prospective membership and registration fee
Ieder nieuw lid is gedurende de eerste 6 weken aspirant lid. Als u tijdens deze periode geen lid wenst te worden, dan dient u zich binnen genoemde periode via dit
formulier of via ledenadmin@dukesrugby.nl af te melden, waarna geen contributie zal worden afgeschreven. Ieder aspirant lid is € 20,00 inschrijfgeld verschuldigd, Bij
inlevering van dit formulier en betaling via de pin of clubkaart aan de bar ontvangt het aspirant lid een bitje. Anders wordt het inschrijfgeld op basis van deze machtiging
door onze penningmeester éénmalig worden afgeschreven. Indien de opzegging na de 6 weken proefperiode plaatsvindt dan bent u tot aan het einde van het
seizoen naar rato netto club contributie verschuldigd en de volledige bondsbijdrage die door RugbyNL volledig aan de club in rekening wordt gebracht.
Every new member is for the first 6 weeks a prospective member. If you decide during this period not to become a member, then you need to cancel your membership
within this period through ledenadmin@dukesrugby.nl, after which no club fee will be cashed. Each prospective member has to pay € 25,00 registration fee. After
submitting the form at the bar and payment of € 20,00 via pin or club card, you will receive a mouth guard. Otherwise the fee will be cashed by our treasurer after you
have filled in the standing order. If you cancel after the 6 weeks period you have to pay until the end of the season the net club fee proportionally and the full union
fee which is charged by RugbyNL to the club.

Machtiging / Standing order
Hierbij machtig ik Rugbyclub The Dukes met incassant. Id. NL47ZZZ402160530000 tot wederopzegging de totale contributie af te schrijven van
mijn bankrekening. / Until notice of termination I hereby give Rugbyclub The Dukes with payees id. NL47ZZZ402160530000 permission to
withdrawal the total club fee of my bank account.
Mijn IBAN nummer is / my IBAN number is:
Naam / name
Adres / address
Postcode woonplaats / Zip code city

Datum / date

Handtekening / signature
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Wie te waarschuwen in noodgevallen / Who to call in case of emergency
Naam lid / name member
Naam ouder / name parent
Mobiele telefoon / cell phone
Telefoon (thuis) / house phone
Telefoon (werk) / phone work

Ik wil graag Digidukes ontvangen / I like to receive Digidukes
e-mail:

Vrijwilligerswerk / Voluntary work
Ja, ik help de club graag op het gebied van

Toelichting

Yes, I would like to help the rugby club with

Clarification

Bestuurlijk / adviserend
Coach / trainer / team manager
Lijnrechter / scheidsrechter
Rijden naar wedstrijden
RTC / RAZ activiteiten
Keuken- of bardienst
Opruimen / schoonmaak
Organiseren feesten
Organiseren wedstrijden / toernooien
Rugby trip organisatie
Wedstrijdverslagen
Sponsorwerving
Ledenwerving
Website activiteiten
Onderhoud clubhuis
Onderhoud veld en borden

Managerial / consulting
Coach / trainer / team manager
Linesman / referee
Driving to games
RTC / RAZ activities
Kitchen- or bar duty
Clear up- / clean up
Organizing parties
Organizing games / tournements
Organizing rugby tour
Game reports
Sponsor recruitment
Membership recruitment
Website activities
Clubhouse maintenance
Pitch / boarding maintenance
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