
   
Rugby Club Sneek  
Thomas Zandstrastraat 1 
8602 CW Sneek 

 

Inschrijvings- en machtigingsformulier nieuwe leden 

Voornaam:  ……………………………………………………………………………….. 

Achternaam: ……………………………………………………………………………….. 

Straatnaam + Nr: ……………………………………………………………………………….. 

Woonplaats: ……………………………………………………………………………….. 

Postcode:  …………………………. Student:                   Ja      Nee 

Geboortedatum: …………………………. Geslacht:    M       V 

Nationaliteit: …………………………. Eerder rugby gespeeld:   Ja     Nee 

Telefoon   Huis: …………………………. Mobiel: …………………………………. 

E-mailadres: ……………………………………………………………………………………….. 

Op welke manier ben je in contact gekomen met Rugby Club Sneek? 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Het lid heeft kennisgenomen van de richtlijnen voor leden en gaat met de 
ondertekening hiermee akkoord en verleent tevens de machtiging voor het 
afschrijven van de contributie en bondsbijdrage van onderstaande bankrekening: 
Datum:  ..………………… 

Handtekening (< 18 jaar ouders): ………………………………………………………............. 

BIC+IBAN: ……………………………….………………..………… ..………… 
Gewenste contributie termijn:  
    Per jaar     Per maand 

Ik geef toestemming voor het vastleggen en verwerken van mijn gegevens voor 
administratieve doeleinden ten behoeve van Rugby Club Sneek. 
Ik geef toestemming voor het maken van foto’s tijdens evenementen, activiteiten en 
wedstrijden van Rugby Club Sneek en het gebruik hiervan in de media van Rugby Club 
Sneek. 
Ik ga akkoord met het privacy beleid zoals omschreven in het huishoudelijk 
regelement van Rugby Club Sneek. 

Richtlijnen leden 
• Naast de contributie is een lid NRB-contributie (Nederlandse Rugby Bond) 

verschuldigd.  De NRB-contributie zal met de eerste termijn club contributie 
worden afgeschreven.  

• Contributiebetaling kan uitsluitend door middel van automatische incasso. 
• Bij het aangaan van het lidmaatschap is het lid een heel jaar (seizoen) 

contributie verschuldigd. Deze is per jaar of per maand te voldoen. 
• In geval het lid verzuimd, heeft hij/zij tot aan de betaling geen recht op 

deelname aan trainingen en het spelen van wedstrijden. 
• Wanneer betaling uitblijft wordt het lid uitgeschreven bij de NRB en is dus niet 

meer verzekerd. 

Algemene regels 
• Mutaties in de ledenstatus zijn alleen geldig indien deze voor 1 mei schriftelijk 

zijn doorgegeven aan onze ledenadministratie E-mail: 
secretaris@rugbyclubsneek.nl 

• Na 1 mei opgegeven mutaties gelden pas voor het volgende seizoen.  
• Bij opzeggen tijdens het seizoen wegens een dringende reden geldt: 

Vóór 31 december: 100% NRB contributie + 50% clubcontributie plichtig; 
Na 31 december: volledig contributie plichtig. 

• Het schriftelijk doorgeven van mutaties in adres en/of telefoonnummer en/of 
emailadres is een verantwoordelijkheid van de leden. 

• Wanbetalers worden vastgelegd in een meerjarige administratie. 
• Herinschrijving als lid van RC Sneek is alleen mogelijk indien de openstaande 

contributies vorige seizoenen + het nieuwe seizoen op voorhand worden 
afgedragen. 

Categorie Leeftijd Contributie  NRB-Contributie 
Guppen  onder 6 jaar € 65,-   € 19,- 
Turven   onder 8 jaar € 65,-   € 19,- 
Benjamins onder 10 jaar € 65,-   € 19,- 
Mini ’s  onder 12 jaar € 65,-   € 24,- 
Cubs  onder 14 jaar € 96,-   € 24,- 
Junioren onder 16 jaar € 114,-   € 30,- 
Colts  onder 18 jaar € 129,-   € 51,- 
Senioren Heren 18+ jaar € 195,-   € 69,- 
Senioren Dames18+ jaar € 195,-   € 69,- 
Recreanten 18+ jaar € 145,-   € 35,- 
Veteranen ≥ 35 jaar € 120,-   € 0,- 


