
 

Inschrijfformulier Jeugd RCW 2020-2021 1 van 3 
 

Inschrijfformulier Jeugd 
Rugby Club Wageningen 

 
 

Welkom als nieuw lid van Rugby Club Wageningen (RCW)! 
 

Graag zien we dat dit formulier geheel en volledig wordt ingevuld. Het formulier kan worden ingeleverd bij de 
trainer of iemand van het bestuur of jeugdcommissie. 

 
Gewenst lidmaatschap  Geboortedatum   Contributie voor seizoen 2020-2021 
 Jeugdlid – Guppen (U6)  1 jan. 2015 en later   € 100,00 (half seizoen € 60,00) 
 Jeugdlid – Turven (U8) 1 jan. 2013 t/m 31 dec. 2014  € 110,00 (half seizoen € 65,00) 
 Jeugdlid – Benjamins (U10) 1 jan. 2011 t/m 31 dec. 2012  € 130,00 (half seizoen € 75,00) 
 Jeugdlid – Mini’s (U12) 1 jan. 2009 t/m 31 dec. 2010  € 140,00 (half seizoen € 85,00) 
 Jeugdlid – Cubs (U14) 1 jan. 2007 t/m 31 dec. 2008  € 150,00 (half seizoen € 90,00) 
 Jeugdlid – Junioren (U16) 1 jan. 2005 t/m 31 dec. 2006  € 170,00 (half seizoen € 100,00) 
 Jeugdlid – Colts (U18) 1 jan. 2003 t/m 31 dec. 2004  € 190,00 (half seizoen € 125,00) 
 
Gegevens jeugdlid 

Voornaam:                                                  M / V Achternaam:  

Initialen:   Adres:   

Postcode:  Woonplaats:  

Geboortedatum:  Eigen mobiel nummer:  

Nationaliteit:  Eigen emailadres: 

 

1) Voor de inschrijving bij de bond is een digitale pasfoto vereist.  

Deze kunt u sturen aan secretaris@rcwageningen.nl  
 

Gegevens ouders van jeugdlid 

Ouder 1: Ouder 2: 

Voornaam: Voornaam: 

Achternaam: Achternaam: 

Adres: Adres: 

Postcode: Postcode: 

Woonplaats: Woonplaats: 

Telefoonnummer: Telefoonnummer: 

Mobiel nummer: Mobiel nummer: 

E-mail: E-mail: 
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Bijdragen 
Van ouders verwachten wij dat zij beschikbaar zijn voor het vervoer van de kinderen naar uitwedstrijden en 
toernooien. Daarnaast verwachten wij ook incidentele inzet van de ouders bij het organiseren van wedstrijden 
en toernooien als deze in Wageningen plaatsvinden, voor de bemensing van het clubhuis tijdens trainingen en 
voor het wassen van teamkits. U kunt hiervoor door de jeugdcommissie of team managers benaderd worden. 
 

Auto ter beschikking voor vervoer jeugd: JA / NEE 

Aantal zitplaatsen voor kinderen in auto:  

Heeft u rugby ervaring:  

Zo ja, waar en hoe lang:  

Waarbij zou u willen / kunnen ondersteunen: 

 Trainer van een team 
 Coach / begeleider van een team 
 Coördinator van een leeftijdscategorie 
 Deelname in bestuur / jeugdcommissie 
 Inzet voor incidentele activiteiten 
 Overig:  

Eigen ideeën voor ondersteuning:  

Interesse voor sponsoring:  JA / NEE 

Hoe bent u in contact gekomen met onze club:  

Overige vragen of opmerkingen:  

 
 
Aanvullende informatie 
2) Het rugby seizoen loopt van 1 augustus tot 30 juni. 
3) Het lidmaatschap moet schriftelijk voor 31 mei opgezegd worden via brief of e-mail naar 

secretaris@rcwageningen.nl  
 
Gewenste methode van betaling 
 Automatische incasso (vul bijgevoegd formulier in) 
 Zelf overmaken naar Rugbyclub Wageningen op bankrekeningnummer (IBAN) NL69RABO0306894300 

o.v.v. contributie en spelersnaam (u ontvangt een factuur). 

 

 
Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden en afspraken: 
 
Naam    : …………………………………………………………… 
 
Datum    :…………………………………………………………… 
 
 
 
 
Handtekening   : …………………………………………………………… 
 

mailto:secretaris@rcwageningen.nl


 

Inschrijfformulier Jeugd RCW 2020-2021 3 van 3 
 

Toestemming automatische incasso  
 
 

Ondergetekende: 
 
Naam      : ………………………………………………………..………… 
 
Adres     : ………………………………………………………..………… 
 
Postcode, woonplaats   : ………………………………………………………..………… 
 
Telefoon nummer   : ………………………………………………………..………… 

 
E-mail adres (blokletters)  : ………………………………………………………..………… 
 
Bankrekeningnummer (IBAN)  : ………………………………………………………..………… 
 
Bankrekening t.n.v.   : ………………………………………………………..………… 
 
 
 
verleent hierbij, tot wederopzegging, machtiging aan: 
 
  Rugby Club Wageningen  
  Postbus 207  
  6700 AE Wageningen 
 
om van zijn/haar bankrekening jaarlijks de verschuldigde contributie af te schrijven. 
 
 
 
Recht verleend door: 
 
Naam    : …………………………………………………………… 
 
Handtekening   : …………………………………………………………… 
 
Datum    :…………………………………………………………… 
 

  


