
 

AANMELDINGSFORMULIER 

2019/2020 
E.Z.R.C. Oemoemenoe 

  
 
Persoonsgegevens 

 

Voornaam:______________________ Achternaam:_________________________ 

 

Voorletters:______________________ Tussenvoegsel:_______________________ 

 

Geboortedatum: __ - __ - __  Geslacht: M / V Nationaliteit:_____________ 

 

IBAN:__________________________ Ten name van:________________________ 

 

Contactgegevens  

 

Straat:__________________________ Postcode____________________________ 

 

Plaats:__________________________ Telefoon:____________________________ 

 

Mobiel:__________________________ Email:_______________________________ 

 

Lidmaatschapsgegevens 

 

Aanvang lidmaatschap: __ - __ - 20_ Vorige vereniging:_____________________ 

 

Reeds ingeschreven NRB? JA / NEE Zo JA, uw NRB-nr:_____________________ 

 

Sportverleden:________________________________________________________ 

 

Rugbyverleden:_______________________________________________________ 

 

Ondergetekende geeft zich voor het seizoen 2019 - 2020 op als: 

 

O Senior (dames/heren)       € 290,- 

O Recreant (dames/heren) max. 6 wedstrijden per seizoen)  € 167,- 

O Colt – U19 (geboren in 2002 en 2003)             € 187,- 

O Junior – U16 (geboren in 2004 en 2005)    € 179,- 

O Cub – U14 (geboren in 2006 en 2007)     € 157,- 

O Mini – U12 (geboren in 2008 en 2009)     € 147,- 

O Benjamin – U10 (geboren in 2010 en 2011)    € 137,- 

O Turf – U8 (geboren in 2012 en 2013)     € 137,- 

O Gup – U6 (geboren in 2014)               € 102,- 

O Tientjeslid        € 10,- 

O Algemeen lid       € 50,- 

O Meetrainen        € 100,- 

O Student (Uitwonend en elk seizoen vertoon van studiekaart) € 154,- 

 

Betalingstermijn(en)  

O eenmalig n.a.v. factuur  

O Automatische incasso (vul dan het SEPA formulier in) 



Door lid te worden gaat men akkoord met de gedragscode en spelregels van het rugby,  

zoals vastgelegd in de Code of Conduct van Rugby Nederland en het Nationaal 

Dopingreglement van de Dopingautoriteit. Men is niet gerechtigd gebruikt te maken 

van de clubfaciliteiten, als men niet de contributie heeft betaald. Indien u het 

lidmaatschap wenst te beëindigen of wijzigen dient u dit schriftelijk te melden aan de 

secretaris. Dit dient dan voor het einde van het speelseizoen te gebeuren, 

uiterlijk 30 april van elk jaar. Het lidmaatschap wordt na 31 mei van elk jaar verlengd 

voor de periode van één jaar.  

Betreding van het terrein, clubhuis, deelname aan trainingen / wedstrijden en andere 

activiteiten van E.Z.R.C. Oemoemenoe , evenals betreding van en / of het gebruik maken 

van de apparaten in het krachthonk is geheel voor eigen risico. Ik stel daarom E.Z.R.C. 

Oemoemenoe niet aansprakelijk voor enige vorm van materiële of immateriële schade als 

Gevolg van de beoefening van de rugbysport. 

 

Door ondertekening van dit formulier stemt u er mee in dat u in collectieve mailings per 

email op de hoogte kunt worden gesteld van gebeurtennissen, activiteiten en 

wetenswaardigheden van E.Z.R.C. Oemoemenoe. En het gebruik van beeldmateriaal van 

wedstrijden, en verschillende gelegenheden op de website en sociale media kanalen van 

E.Z.R.C. Oemoemenoe. 

 

Datum en Plaats:_______________________________________________ 

 

Handtekening:_________________________________________________ 
 

We verzoeken u dit formulier af te geven aan de barcommissie/secretaris of op te sturen 

naar het onderstaande adres. Daarnaast wordt u verzocht om een digitale pasfoto op te 

sturen naar secretariaat@oemoemenoe.com Deze foto zal worden gebruikt voor de 

spelerskaart. Let daarbij op de onderstaande eisen van de NRB.  

 

-Het bestand (foto) dient JPG, JPEG of PNG te zijn en kleiner dan 2MB 

-De verhouding breedte/ hoogte 2:3 tot 5:4.  

-Het formaat dient minimaal 300 bij 400 pixels te zijn. 

 

E.Z.R.C. Oemoemenoe 

Meulpad 32 

4371 MZ Koudekerke 

secretariaat@oemoemenoe.com 

 

E.Z.R.C. Oemoemenoe is een vereniging voor leden, verzorgd door leden. Daarom heeft 

de vereniging dringend behoefte aan vrijwilligers. Graag vragen we je onderstaande 

gegevens in te vullen en aan te geven hoe, hoe vaak en op welk gebied je de vereniging 

wilt ondersteunen. * niet verplicht in te vullen 

 

Ik kan mij inzetten in een of meer van de volgende aandachtsgebieden (meerdere keuzes 

mogelijk) 

O Gezellige Bar en/of keuken diensten tijdens trainingen en/of evenementen 

O PR ondersteunen bijvoorbeeld beheer website/facebook etc.  

O Sponsoring ondersteunen met beheer sponsoren en nieuwe binnenhalen  

O Training & Coaching ondersteunen van bijvoorbeeld de jeugd 

O Evenementen en ledenacties “spek de clubkas” en help mee als je kan ! 
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                                     Doorlopende machtiging SEPA 

 

Naam: E.Z.R.C. Oemoemenoe 

Adres: Ter Hoogestraat 35 

Postcode: 4335 EM 

Woonplaats: Middelburg 

Land: Nederland  

Incassant ID: NL47ZZZ403092700000 

Kenmerk machtiging: Contributie E.Z.R.C. Oemoemenoe 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan E.Z.R.C. Oemoemenoe 

om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven en aan uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af 

te schrijven overeenkomstig de opdracht van E.Z.R.C. Oemoemenoe 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem 

hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 

voorwaarden 

 

Naam    :…………………………………………………………….. 

Adres    :…………………………………………………………….. 

Postcode   :…………………………………………………………….. 

Land    :…………………………………………………………….. 

IBAN    :…………………………………………………………….. 

Bank Identificatie  (BIC)* :…………………………………………………………….. 

Plaats en datum  :……………………………………………………………..  

 

Handtekening  :…………………………………………………………….. 

 


