
Inschrijfformulier Alkmaarse Rugby U.F.C. 

Integriteit  -  Passie & Plezier  -  Kameraadschap  -  Discipline  -  Respect 

Hierbij geef ik mij op als lid (soort lid, zie tabel)              

achternaam:            

voornaam:            

adres:            

postcode I woonplaats: └─┘└─┘└─┘└─┘  └─┘└─┘        

geboortedatum (dd-mm-jjjj): └─┘└─┘ - └─┘└─┘ - └─┘└─┘└─┘└─┘      geslacht: man / vrouw* 

telefoonnummer  (lid): └─┘└─┘  └─┘└─┘  └─┘└─┘  └─┘└─┘  └─┘└─┘ 

 (ouders): └─┘└─┘  └─┘└─┘  └─┘└─┘  └─┘└─┘  └─┘└─┘  *vader / moeder  

e-mailadres (lid):      @      

e-mailadres (*vader / moeder):      @      

Heeft u wel eens eerder rugby gespeeld:  JA / NEE * 

zo ja, bij welke club            

De contributie is inclusief spelerskaart van de Rugby Bond en bedraagt per seizoen, voor:  
 soort lid (m/v) categorie bedrag   soort lid (m/v) categorie bedrag 

1. senioren 19 jaar en ouder €   265,=  7. turven 6 t/m 7 jaar €   130,= 

2. colts 16 t/m 18 jaar €   205,=  8. guppen vanaf 5 jaar €     60,= 
3. junioren 14 t/m 15 jaar €   195,=  9. recreanten 19 jaar en ouder €   155,= 

4. cubs 12 t/m 13 jaar €   135,=  10. fitness  €   155,= 

5. mini’s 10 t/m 11 jaar       €   130,=  11. niet spelend  €   115,= 

6. benjamins 8 t/m 9 jaar       €   130,=  12. donateurs  minimaal € 35,= 

 = aankruisen voor akkoord * = doorstrepen wat niet van toepassing is 

  Ik geef toestemming voor het gebruik van foto’s in de (sociale) media, die van mij zijn gemaakt in 
verenigingsverband. 

 Ik geef toestemming voor het (digitaal) toezenden van berichten naar mijn (e-mail)adres. 

 Als lid van de Alkmaarse Rugby U.F.C. verplicht ik mij tot aan het einde van ieder verenigingsseizoen 
de voor mij geldende contributie te betalen. Het verenigingsseizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli 
daaropvolgend. De contributie behoort bij vooruitbetaling te worden voldaan, anders is men niet 
speelgerechtigd. Zonder opzegging voor het eind van het seizoen, wordt het lidmaatschap automa-
tisch gecontinueerd. 

 Als lid of diens ouder(s) resp. verzorger(s)* respecteer ik de doelstelling van de Alkmaarse Rugby 
U.F.C. en accepteer ik de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, alsmede de 
besluiten van het dagelijks bestuur en die van de Rugby Bond, waarbij de vereniging is aangesloten. 

Het bovenstaande bevestig ik dit met deze ondertekening:  

Datum I plaats  └─┘└─┘ - └─┘└─┘ - └─┘└─┘└─┘└─┘         

Handtekening     
(*ouder / verzorger)              
* = de gevraagde gegevens van ouder/verzorgers zijn noodzakelijk i.v.m. leeftijd jeugdleden. 


