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Rotterdamse Rugby Club 

Persoonsgegevens (blokletters aub) 
  

  
roepnaam 

 
voorletters  

achternaam 
 

geboortedatum   

geslacht (m/v)   

adres   postcode  

woonplaats   

telefoon nr.   

mobiel nr. 1 (ouder)   mobiel nr. 2  

e-mail adres (ouder)  Let op: Hier wordt de factuur naar toe gestuurd!!! 

nationaliteit   

 
Rugby ervaring  

Eerder rugby gespeeld     
Vorige rugbyclub    

Aangesloten bij een rugbybond     
Vorige rugby bond/bondsnr: 

 

Lidmaatschap (Inschrijfkosten €25)   

Team geboortejaar (X)   club contributie  + bondsafdracht  = totaal contributie  

Senioren          

Spelend lid *    € 220,00   € 67,00  € 287,00 

Recreant    € 140,00  € 34,00  € 174,00 

* Studenten krijgen €25,00 korting (alleen bij Spelend lid, niet bij recreant) op vertoon van een identiteitsbewijs en inschrijfbewijs en 
van een Nederlandse voltijdsopleiding  

 

Jeugd         

Colts 1999 – 2001   
 

€ 145,00   € 50,00  € 195,00 

Junioren 2002 – 2003   
 

€ 145,00  € 29,00  € 174,00 

Cubs 2004 – 2005   
 

€ 145,00  € 23,00  € 168,00 

Mini's 2006 – 2007   
 

€ 135,00  € 23,00  € 158,00 

Benjamins 2008 – 2009    € 135,00  € 18,00  € 153,00 

Turven 2010 – 2011   
 

€ 135,00 
 

€ 18,00 
 

€ 153,00 

Pampers 2012 –    
 

€   55,00 
 

€ 18,00 
 

€   73,00 

 

Introductielidmaatschap (Alleen inschrijfkosten €25 en alleen gelding met aangehechte pinbon) 

 
Een introductielidmaatschap geeft het recht om binnen 6 weken na inschrijving het lidmaatschap op te zeggen. Dit kan alleen via de mail: 
ledenadministratie@rotterdamserugbyclub.nl.  Zonder opzegging is de inschrijving automatisch definitief en volgt een factuur voor de rest van het seizoen!. 

Indien gebruik wil worden gemaakt van een introductielidmaatschap dan dienen de inschrijfkosten direct per pin bij de bar te worden voldaan. Zonder aangehechte 
pinbon voor inschrijfkosten vervalt de mogelijkheid van een introductielidmaatschap!  

 
HANDJES KLAAR OOK NAAST HET VELD. Ja, ik help mee met*: 

 
bestuurlijk   

 
team manager   

 
trainer / coach   

 
scheidsrechter   

 
keuken- of bardienst   

 
opruimen / schoonmaak   

 
Evenementen/trips   

 
sponsor werving   

 
leden werving   

 
website beheer   

 
onderhoud clubhuis   

 
materialen beheer   

 
lijnen trekken   

 
                                     

*Per inschrijving dient u minimaal 1 item aan te kruisen anders wordt u naar behoeft ingedeeld.  
Hierbij conformeer ik mij aan de statuten (te vinden op www.rotterdamserugbyclub.nl) en verklaar ik alle financiële verplichtingen als lid na te komen. 
Lidmaatschap kan alleen worden beëindigd met schriftelijke opzegging (ledenadministratie@rotterdamserugbyclub.nl) binnen 6 weken na inschrijving voor een introduce 
en voor 1 juni voor het volgende seizoen bij een gewoon lid. 

   

    

Datum   Handtekening  

Z.O.Z Informatie voor automatische incasso en opsturen foto voor deelname wedstrijden. 
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Rotterdamse Rugby Club 

 

Voor de inning van de contributie is RRC een samenwerkingsverband aangegaan 
met ClubCollect. Er wordt eerst door de penningmeester RRC een factuur 
verstuurd. ClubCollect zal vervolgens namens de club naar ieder clublid een 
email, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze 
berichten is een link opgenomen. Via deze link kunt u de betaling per automatische 
incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven deze betaling in één keer te 
voldoen of in termijnen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening 
gebracht). Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. 
Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor elke vervaldatum 
een herinnering per email, SMS of brief. Indien u de contributienota na de 
vervaldatum voldoet, wordt de rekening verhoogd met 5 euro.  
 

Dit formulier kan afgegeven worden achter de bar of gescand worden opgestuurd 
naar : ledenadministratie@rotterdamserugbyclub.nl 

 
LET OP! Voor een geldig speelbewijs dient er altijd een pasfoto (formaat 300x400) 
te worden gestuurd naar  : ledenadministratie@rotterdamserugbyclub.nl 
 
Eisen aan de foto: Max 2mb, JPG, JPEG of PNG format. Afmetingen ca 3x4 en 
minimaal 300x400 pixels. 
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