
 (Hiermee komen alle voorgaande exemplaren te vervallen!)
Dit formulier is bestemd voor het aanmelden van het lidmaatschap met daaraan gekoppeld de machtiging voor 
automatische incasso. Verder kan het gebruikt worden voor eventuele wijzigingen. 

Ik wil hierbij: □ Aanmelden □ Wijziging doorgeven

Aanmelding  of wijziging als: □ Spelend lid □ Recreant / Veteraan □ Ondersteunend lid

Bij de afdeling: □ Jeugd □ Heren □ Dames

Persoonsgegevens (hier ook eventuele wijzigingen doorgeven):
Naam en voorletters : Telefoon :

Roepnaam : E-mailadres :

Adres : Geboorte datum :

Postcode : Nationaliteit :

Woonplaats : Verzekeringsnr. :

Eerder Rugby gespeeld? : nee / ja, namelijk:

Hoe in contact gekomen? □ Internet site □ Rugby tijdens gym op school □ Clinics van ons

□ Of via :

Dit  formulier  met  pasfoto  inleveren aan de bar t.b.v. de secretaris of digitaal sturen naar
secretaris@rugbyclubemmen.nl (pasfoto graag als Jpeg bestand). Een pasfoto is benodigd voor inschrijving en is een
vereiste van de Rugbybond!

Met ondertekenen van dit formulier accepteer ik de door RC Emmen bijgevoegde voorwaarden:

Datum : Handtekening :

Voor minderjarige is een handtekening van ouder of voogd vereist.
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CONTRIBUTIE - SEIZOEN  2018 / 2019 1

De contributie zoals hieronder is te besluiten tijdens de Algemene Ledenvergadering  (ALV) op 6 Oktober 2017:

Ledenstatus2 Geboren in jaar
Éénmalige
inschrijving

Contributie

Maandelijks Jaarlijks4

Senioren     t/m  1999 € 50,00    € 24,00    € 240,00
Recreanten / 
Veteranen     t/m  1999 € 50,00    € 12,00    € 120,00

Colts 2000 - 2002 € 50,00    € 15,00    € 150,00
Junioren
Cubs

2003 - 2004
2005 - 2006

€ 40,00    € 15,00    € 150,00

Mini
Benjamins
Turven

2007 - 2008
2009 - 2010
2011 - 2012

€ 25,00    € 12,00    € 120,00

Guppen 2013 - 2014 € 10,00    €  9,60    €  96,00

Tientjeslid3     t/m  1999        Nvt nvt nvt
1   Een seizoen bij RC Emmen gaat vanaf 1 September tot en met 31 Augustus.
2  Voorafgaand aan ieder seizoen zal de NRB de ledenstatus nagaan en aanpassen vlgs het jaar waarin een lid geboren is.
3  Een tientjeslid is voor seniorenleden die niet trainen en niet speelgerechtigd zijn maar wel de club willen blijven ondersteunen.
4   Contributie wordt in 10 termijnen geïncasseerd. 

MACHTIGING
Rugby Club Emmen werkt alleen met automatische incasso en zal het bedrag zoals in het contributieoverzicht aangegeven  maandelijks afschrijven.
Uitzonderingen  zoals  o.a.  een  jeugdsportfonds  of  betalingen  via  een  budgetcoach  vindt  plaats  in  overleg  met  de  Penningmeester.  Andere
uitzonderingen zullen moeten worden goedgekeurd door het bestuur.  Ondergetekende zal aan het begin van ieder seizoen per mail  een factuur
ontvangen waarop de contributiekosten zijn gespecificeerd.
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LIDMAATSCHAP:
- Een lidmaatschap bij RC Emmen loopt van 1 september tot en

met 31 augustus.

- Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per mail
ingediend te worden bij de secretaris. De opzegging is definitief
per mail indien er een ontvangstmail is verstuurd.

- Adres-  of  andere wijzigingen  m.b.t.  persoonsgegevens  dienen
ook schriftelijk of per mail bij de secretaris ingediend te worden.

LEDEN CONTRIBUTIE:
- De  contributies  worden  jaarlijks  op  de  algemene

ledenvergadering begin oktober vastgesteld.

- De leeftijd  van  de speler  is  bepalend  voor  de hoogte  van  de
contributie,  ook  wanneer  de  speler  omhoog  of  omlaag  is
gedispenseerd. 

- De  betaling  geschiedt  maandelijks  per  automatische  incasso,
waarbij er door de leden rekening te houden is voor voldoende
saldo ten tijde van afschrijving. 

- De contributie dient betaald te worden binnen 21 dagen indien
anders aangegeven.

- Meent men bezwaren te kunnen aanvoeren tegen de in rekening
gebrachte  posten,  dan  dient  men  binnen  14  dagen  na
dagtekening de penningmeester te informeren. Is de rekening na
opgegeven  periode  nog  altijd  niet  voldaan  dan  stuurt  de
penningmeester  tot  2  maal  toe een  aanmaning.  Is  hierna  de
gehele som van de rekening nog niet voldaan, dan behoudt het
bestuur  zich  de  mogelijkheid  voor  tot  opzegging  van  het
lidmaatschap,  waarna  zelfs  ook  schorsing  van  de  club  (zie
Schorsing). Uiteindelijk kan men in het E rugby ledensysteem als
wanbetaler worden aangemeld.  Daarmee staat men direkt bij
alle clubs in Nederlang bekend.

- Als lid ben je bewust dat contributie de basis is waar de club van
bestaat!

TRAINING EN WEDSTRIJDEN

- De trainingen worden een of twee maal per week aangeboden.
Aanvangstijden worden aan het begin van het seizoen bekend
gemaakt.  Iedereen  wordt  geacht  om  op  het  aanvangstijdstip
omgekleed  op  het  veld  te  staan  en  heeft  de
verantwoordelijkheid  om  zich  naar  zijn  team,  trainer  en/of
coach tijdig af te melden.

- De opstellingen voor de diverse teams worden gemaakt door de
trainer, coach en/of captain. 

- Tijdens  wedstrijden  en/of  toernooien  wordt  van  eenieder
verwacht op aangegeven tijd te verzamelen en bij afwezigheid
zich af te melden.

- Iedereen  heeft  altijd  respect  voor  de  trainers  en  andere
vrijwilligers op en rondom het veld of kantine.

- Iedereen dient de uitspraak van de scheidsrechter ten aller tijde
te accepteren. Vragen worden gesteld via de captain.

SCHADE EN AANSPRAKELIJKHEID:
- Het Bestuur  en zijn vrijwilligers,  kunnen nimmer aansprakelijk

gesteld worden voor  schade toegebracht aan leden/bezoekers
en/of eigendommen van leden/bezoekers door derden.

- Het  Bestuur  is  niet  aansprakelijk  voor  verlies  of  diefstal  van
persoonlijke eigendommen van haar leden/bezoekers. 

- Schade aan de Vereniging, eigendommen van de Vereniging of
aan  zaken  waarover  de  Vereniging  en/of  haar  leden  beheer
hebben, zal worden verhaald op de veroorzaker(s).

- Wedstrijdkleding in bruikleen van de vereniging wordt altijd met
zorg gedragen. Indien kleding door eigen schuld en met opzet
wordt  beschadigd,  is  het  bestuur  gerechtigd  de  kosten  te
verhalen op de persoon in kwestie.

SCHORSING

- Wegens wangedrag kan het bestuur een lid of begunstiger voor
een bepaalde periode schorsen.  Hiermee is  ontzegging m.b.t.
toegang tot de gebouwen en velden, deelname aan wedstrijden,
trainingen en overige clubactiviteiten. Onder wangedrag wordt
onder meer verstaan:

a.het in opspraak brengen van de vereniging of de rugbysport;

b.het schaden van de belangen van de vereniging of Rugbysport;

c. het  zich  niet  houden  aan  het  bepaalde  in  statuten,
huishoudelijk reglement en/of de besluiten van het bestuur;

d.het zich onwelvoeglijk gedragen.

- Voordat de schorsing wordt uitgesproken, wordt het betreffende
lid  door  het  Bestuur  uitgenodigd  om  zijn/haar  gedrag  toe  te
lichten dan wel zich te verdedigen. In geval van minderjarigen
worden tevens de ouders of voogd uitgenodigd.

RECHTEN:
- Toegang tot het clubhuis, veld en trainingen hebben alle leden

en begunstigers, voor zover zij niet geschorst zijn. 

- Uitsluitend de leden van 18 jaar of ouder hebben het recht om
de  (Bijzondere)  Algemene  Leden  Vergadering  ((B)ALV)  bij  te
wonen en mogen gebruik  maken van hun stemrecht.  Ouders,
voogden  of  verzorgers  van  de  jeugdleden  hebben  hetzelfde
recht en daarvoor geldt dan 1 stem per gezin.

- Bij inschrijving wordt akkoord gegaan met het privacybeleid van
Rugbyclub  Emmen.   Het  privacybeleid  (de  privacy  policy)  is
onderaan  de  pagina  op  onze  website  te  vinden:
www.rugbyclubemmen.nl 

– Bij  inschrijving wordt  akkoord gegaan dat  Rugbyclub Emmen  
   afbeeldingen van leden op Social Media mag plaatsen.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN:
- Alle leden van 18 jaar of ouder verplichten zich tot het uitvoeren

van bar- en keukendiensten zoals vermeld in kantinerooster.

- Doucheruimte  en  kleedkamers,  ook  van  de  tegenstanders
worden schoon achtergelaten bij thuiswedstrijden en trainingen.
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- Het clubhuis en de bar worden na gebruik schoon achtergelaten.

- Van  iedereen  wordt  correct  gedrag  en  taalgebruik  verwacht
langs en op de velden, ook bij uitwedstrijden.

- Op de club wordt tijdens jeugdwedstijden en toernooien geen
alcohol geschonken. Iedereen wordt geacht dit te accepteren en
de  barvrijwilligers  hierbij  niet  in  verlegenheid  te  brengen.
Daarnaast is er een ‘geen alcohol beleid’ onder de 18, waar de
club zich te allen tijde aanhoudt.

- Leden  dienen  zich  te  gedragen  als  ambassadeur  van  de
Vereniging. Zij brengen op geen enkele wijze de Vereniging noch
de NRB of de rugbysport in het algemeen in diskrediet.

- Leden dienen zich positief op te stellen en verantwoordelijkheid
te  nemen bij  verzoeken van bestuurs-  of  commissieleden om
hulp te bieden bij voorkomende werkzaamheden. 

- De senioren leden zijn verplicht zich te houden aan de geldende
regels  rondom  kleding.  Daarbij  behoort  het  dragen  van  het
officiële clubtenue tijdens wedstrijddagen en de (B)ALV. Zo ook

bij bijzondere evenementen indien dit vooraf door het bestuur
wordt aangegeven. 

- Ouders,  voogden of verzorgers van jeugdleden verbinden zich
om bij  uitwedstrijden van hun pupil  bij  toerbeurt te rijden of
team  afspraken  m.b.t.  benzine  vergoeding  na  te  komen.  Het
afsluiten  van  een  inzittendenverzekering  voor  hun
vervoermiddel wordt nadrukkelijk  geadviseerd. 

- Ieder nieuw lid word geacht kennis te hebben van de Statuten,
het Huishoudelijk Reglement en alle overige reglementen van de
vereniging.

- Volgens  het  huidige  Nederlandse  zorgverzekeringsstelsel
(Zorgverzekeringswet)  is  elke  Nederlands  ingezetene  verplicht
verzekerd op de basisverzekering. Leden van Rugby Club Emmen
zijn verplicht verzekerd te zijn op de basisverzekering.

- Het uitoefenen van de rugby sport als lid van Rugbyclub Emmen
is geheel op eigen risico voor de leden! 
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