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2014-2015 

RFC Gouda Inschrijfformulier 
 
Naam en voorletters :            M / V 
Roepnaam  :  
Geboortedatum : 
Adres   : 
Postcode/Woonplaats : 
Telefoonnummer(s) : 
Mobiel(e) nummer(s) : 
Nationaliteit  : 
E-mail adres(sen) : 
 
Medicijnen/Bijz.? : nee/ja, namelijk: 
Eerder lid rugbyclub? : nee/ja, bij rugbyclub:  
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan RFC Gouda doorlopende incasso machtigingen te sturen naar uw 
bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening 
af te schrijven overeenkomstig de opdracht van RFC Gouda 
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  
 
De contributiegelden worden tijdens de ALV vastgesteld.  Incasso geschiedt in twee termijnen. De eerste termijn twee weken na 
de ALV, de tweede termijn  in de 2e week van december.  Door dit inschrijfformulier te ondertekenen stemt u in met de 
voorwaarden welke RFC Gouda aan een lidmaatschap heeft gesteld. Deze zijn deels op de achterzijde van dit formulier toegelicht. 
De algemene huisregels zijn te vinden op onze website: www.rfcgouda.nl 
 
Rekeningnummer [IBAN]  : 
Bij jeugdleden naam ouder/voogd  : 
 
Datum     : 
Handtekening  
jeugdlid: handtekening ouder/ voogd 
 
Voor jeugdleden: clubs kunnen alleen functioneren met actief participerende ouders van jeugdleden. Wij gaan er vanuit dat ouders 
meehelpen bij het mogelijk maken van de sport van hun kind(eren). Deze participatie kan bestaan uit bijvoorbeeld  

• Rijden naar wedstrijden   
• Bardienst te draaien tijdens trainingen/wedstrijden 
• Deelname in commissies zoals jeugdcommissie of tripcommissie 

 
Niet invullen / is voor administratieve verwerking 
Betaald inschrijfgeld  €. 
Inschrijven als :    introlid / volledig lid 
Datum ARL :    d.d.   
Vervaldatum introlidmaatschap d.d.   
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- Een lidmaatschap bij RFC Gouda loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 
- De contributies worden jaarlijks op  de Algemene Ledenvergadering in september vastgesteld 
- Daarna ontvangt U jaarlijks een contributiebrief van de penningmeester. Wanneer u deze aan het einde van 

de maand september nog niet heeft ontvangen dient u dit aan te geven bij de penningmeester. 
- Als u een incassomachtiging hebt verleend ontvangt u geen contributiebrief. 
- De contributie dient betaald te worden binnen de, in de contributiebrief, gestelde termijn(-en). 
- Wanneer dit niet gebeurt, behoudt de club zich de mogelijkheid voor, tot het ontzeggen van deelname aan 

wedstrijden, trainingen en overige clubactiviteiten. Uiteindelijk kan de club zelfs overgaan tot royering bij de 
club en uitschrijving bij de NRB. 

- De leeftijd van de speler is altijd bepalend voor de hoogte van het contributiebedrag, ook wanneer een speler 
naar een “lagere” categorie wordt gedispenseerd. 

- Een definitief lidmaatschap zal jaarlijks stilzwijgend door de club worden verlengd.  
- Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan dient u dit schriftelijk, vóór 1 juli van het voorafgaande seizoen te doen 

bij de (jeugd-)secretaris. 
- Adres- of andere wijzigingen dienen ook schriftelijk aan de (jeugd-)secretaris te worden doorgegeven. 
- Tijdens een introductielidmaatschap, van maximaal 6 weken, kan er zonder enige opgaaf van reden door een 

lid worden opgezegd.  
- Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de (jeugd-)secretaris.  
- Na deze termijn wordt het introductielidmaatschap automatisch omgezet in een definitief lidmaatschap.  
- Hiervoor geldt dan het normale contributiebedrag voor uw (leeftijd-)categorie. 
- De kosten van het introductielidmaatschap worden verrekend met het uiteindelijke contributiebedrag. 
- U ontvangt hiervoor een contributiebrief van de penningmeester. Wanneer u binnen 1 maand na afloop van 

het introductielidmaatschap nog geen brief heeft ontvangen dient u dit aan te geven bij de penningmeester. 

 
Categorie Geboortedatum  2014-2015 * Waarvan afdracht NRB 

Introleden n.v.t.  €            25,00  €  afh. leeftijdscategorie 

Guppen 2008-2009  €            50,00 €            11,44 
Turven 2006-2007  €            95,00 + € 20 €            11,44 
Benjamins 2004-2005  €            95,00 + € 20 €            14,70 
Mini's 2002-2003  €          100,00 + € 20 €            18,85 
Cubs 2000-2001  €          130,00 + € 20 €            20,76 
Junioren 1998-1999  €          140,00 + € 20 €            27,04 
Colts 1996-1997  €          160,00 + € 20 €            47,12 
Senioren 1995 en eerder  €          210,00 + € 20 €            62,72 
Recreanten 1995 en eerder  €          115,00 + € 20 €            31,31 
Veteranen n.v.t.  €            50,00 €            11,44 
Niet-spelend lid n.v.t.  €            50,00  €            11,44 

 
Recreant mag maximaal 6 competitie wedstrijden spelen. 
 
* € 20 per jaar t.b.v. wedstrijdshirt dat door de club eens per 2 jaar ter beschikking wordt gesteld 
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Kopie van inschrijving ten behoeve van lid: 

 

Naam en voorletters :            M / V  
Ingeschreven als  : Volledig lid / Introlid tot                         
Betaald Inschrijfgeld :     
Datum   : 
Ingeschreven door : Brian / Gert Jaap / Siepke / HP / Michiel / ....... 
 
Pasfoto  per mail versturen naar penningmeester@rfcgouda.nl tbv spelerskaart 

 
Een lidmaatschap bij RFC Gouda loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. 

- De contributies worden jaarlijks op  de Algemene Ledenvergadering in september vastgesteld 
- Daarna ontvangt U jaarlijks een contributiebrief van de penningmeester. Wanneer u deze aan het einde van de maand september nog 

niet heeft ontvangen dient u dit aan te geven bij de penningmeester. 
- Als u een incassomachtiging hebt verleend ontvangt u geen contributiebrief. 
- De contributie dient betaald te worden binnen de, in de contributiebrief, gestelde termijn(-en). 
- Wanneer dit niet gebeurd, behoudt de club zich de mogelijkheid voor, tot het ontzeggen van deelname aan wedstrijden, trainingen en 

overige clubactiviteiten. Uiteindelijk kan de club zelfs overgaan tot royering bij de club en uitschrijving bij de NRB. 
- De leeftijd van de speler is altijd bepalend voor de hoogte van het contributiebedrag, ook wanneer een speler naar een “lagere” categorie 

wordt gedispenseerd. 
- Een definitief lidmaatschap zal jaarlijks stilzwijgend door de club worden verlengd.  
- Wilt u uw lidmaatschap opzeggen, dan dient u dit schriftelijk, vóór 1 juli van het voorafgaande seizoen te doen bij de (jeugd-)secretaris. 
- Adres- of andere wijzigingen dienen ook schriftelijk aan de (jeugd-)secretaris te worden doorgegeven. 
- Tijdens een introductielidmaatschap, van maximaal 6 weken, kan er zonder enige opgaaf van reden door een lid worden opgezegd.  
- Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de (jeugd-)secretaris.  
- Na deze termijn wordt het introductielidmaatschap automatisch omgezet in een definitief lidmaatschap.  
- Hiervoor geldt dan het normale contributiebedrag voor uw (leeftijd-)categorie. 
- De kosten van het introductielidmaatschap worden verrekend met het uiteindelijke contributiebedrag. 
- U ontvangt hiervoor een contributiebrief van de penningmeester. Wanneer u binnen 1 maand na afloop van het introductielidmaatschap 

nog geen brief heeft ontvangen dient u dit aan te geven bij de penningmeester. 

Categorie Geboortedatum  2014-2015 * Waarvan afdracht NRB 

Introleden n.v.t.  €            25,00  €  afh. leeftijdscategorie 
Guppen 2008-2009  €            50,00 €            11,44 
Turven 2006-2007  €            95,00 + € 20 €            11,44 
Benjamins 2004-2005  €            95,00 + € 20 €            14,70 
Mini's 2002-2003  €          100,00 + € 20 €            18,85 
Cubs 2000-2001  €          130,00 + € 20 €            20,76 
Junioren 1998-1999  €          140,00 + € 20 €            27,04 
Colts 1996-1997  €          160,00 + € 20 €            47,12 
Senioren 1995 en eerder  €          210,00 + € 20 €            62,72 
Recreanten 1995 en eerder  €          115,00 + € 20 €            31,31 
Veteranen n.v.t.  €            50,00 €            11,44 
Niet-spelend lid n.v.t.  €            50,00  €            11,44 

 
 
* € 20 per jaar t.b.v. wedstrijdshirt dat door de club eens per 2 jaar ter beschikking wordt gesteld 


