Aanmeldingsformulier Rugbyclub The Big Stones

In te vullen door R.c. The Big Stones:
Bond inschrijvingsnr.

: …………………………..

Lidnr. Big Stones

: …………………………...

Datum van inschrijving

: ……………………………

Inschrijving nieuwsbrief voldaan: [ ]
Gegevens lid:
Achternaam: .................................................

Voorletters: ......................... ……

Roepnaam: ...................................................

Geboortedatum: ................... ……

Adres: ...........................................................

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

Woonplaats: ..................................................

Telefoon: ......................................

E-mail lid:....................................................................................................................
IBAN: ............................................................

t.n.v.: ................................... ………

Indien minderjarig dienen onderstaande gegevens ingevuld te worden door ouder(s)/verzorger(s)
Achternaam: .................................................

Voorletters: ..........................

E-mail: ...........................................................

Telefoon: .............................

IBAN: ............................................................

t.n.v.: ...................................

Ondergetekende meldt zich aan als lid van Rugby club The Big Stones voor het volgende
lidmaatschap en de hierbij behorende contributie:
O Senior 18+ € 125,O TBM lid >10
€ 40,O Colts >16
€ 100,O Steunend lid
€ 48,O Junior >14 € 60,O Donateur
€………… (vanaf €15,-)
O Cubs Lid>12 € 60,Voor het incasseren van de contributies werken wij met ClubCollect. Hier krijgt u t.z.t.
bericht van.*

Handtekening lid of ouder/verzorger
……………………………................
Volledig ingevuld en ondertekend formulier met 1 recente pasfoto kan worden opgestuurd
naar of afgegeven bij:
Robert Plaizier of Allard Groeneveld

(robplaizier@ziggo.nl Allard.groeneveld@live.nl
*Onze contributie-inning wordt verzorgd door ClubCollect. Bij vragen kunt u contact opnemen met de penningmeester.

**Vult u alstublieft ook de achterkant in van dit formulier

Vrijwilligerswerk bij de club.
Wat leuk dat je lid bent geworden van Rugby Club The Big Stones. We wensen je een hele plezierige en
sportieve tijd toe!
Wij organiseren regelmatig leuke activiteiten voor zowel de jeugd, senioren als voor familieleden. Te
denken valt o.a. aan de familiedag, een filmavond, de Sint – en kerstviering en nog veel meer!
Wanneer je lid bent van de vereniging ben je bij alle activiteiten welkom!
Om dit en de rugby activiteiten allemaal vol te kunnen houden en tegelijkertijd de contributie laag te
kunnen houden hebben wij hulp van vrijwilligers nodig.
Alle taken worden uitgevoerd door meerdere personen waardoor het ook nog hartstikke gezellig is!
We stellen het dan ook zeer op prijs dat leden en/of ouders/verzorgers van jeugdleden zich aansluiten bij
activiteiten die we organiseren en zich aanmelden voor de verschillende taken welke er binnen de club
moeten gebeuren.
Hieronder staan een aantal taken welke elk seizoen weer moeten worden ingevuld:
⃝ Onderhoudsdag
(Klussen in/aan en rondom de kantine en het veld 1 dag per jaar)
⃝ Bardienst – alleen jeugdwedstrijden/alleen seniorenwedstrijden 1-2 keer per jaar
(doorhalen wat n.v.t. is)
⃝ Schoonmaakwerkzaamheden kantine
(tijdens trainingsavonden)
⃝ Ik wil jeugdtrainer/coach/scheidsrechter worden of hierbij assisteren.
(doorhalen wat n.v.t. is)
⃝ Ik wil in de jeugdcommissie
(organiseren van en assisteren bij jeugdactiviteiten)
⃝ Ik wil in de activiteiten commissie
(organiseren van en assisteren bij verschillende activiteiten voor jeugd en/of senioren)
⃝ Ik wil in de PR-Merchandise commissie
(bedenken van en uitvoeren van promoties of het opzetten van merchandising)
⃝ Paasbroden verkoop
(Hier krijg je mail over wanneer het zo ver is.)
⃝ Ik ben goed in ……………………… ……. en wil daarmee helpen, of hier iets mee opstarten. (website,
organiseren, nieuwsbrief schrijven, sponsor werving, promotie, merchandising etc. etc.)
Buiten deze activiteiten zijn er nog een aantal welke moeten worden ingevuld, alle activiteiten worden in
de nieuwsbrief van de vereniging uitgelegd en aangegeven. Bij alle activiteiten word je geholpen door
andere leden die dit al eerder hebben gedaan en je zal dus ook niet in het diepe worden gegooid.
Na aanmelding zal z.s.m. contact met je worden opgenomen.
Naam: …………………………. Lid/Ouder van ……………………………………………………………..
Telefoonnummer:………………………………………………………………………………………………
E-mailadres: …………………………………………………………………………………………………..
Opmerking/vragen:……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………...

