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INSCHRIJFFORMULIER RC ‘THE WILD ROVERS’ DOETINCHEM 

Achternaam:   …………………………………………… 
 
Voorletters:   ………     Roepnaam: ………………….. 
 
Geboortedatum:  ……………..     Nationaliteit: …………. 
   
Adres:    …………………………………………… 
 
Postcode:   …………………………………………… 
 
Woonplaats:   …………………………………………… 
 
Telefoonnummer:  …………………………………………… 
 
Mobiel telefoonnummer: …………………………………………… 
 
Email adres:    …………………………………………… 
 
 
Ondergetekende meldt zich bij Wild Rovers aan als: 
 
SPELEND LID / DONATEUR  (doorhalen wat niet van toepassing is)   
 
Heeft u eerder rugby gespeeld?    Ja  / Nee       Zo ja, bij welke vereniging?..........................
   
U gaat spelen bij de afdeling: Jeugd  / Dames  / Heren  
 
Pasfoto aangeleverd:  Ja / Nee 
 
** Op en langs het rugbyveld worden regelmatig foto’s gemaakt van onze sportende leden.  
Heeft u er bezwaar tegen dat de foto’s van u, of uw kind, worden gebruikt voor promotionele doeleinden 
op de internetsite van de vereniging/ op facebook en eventueel in informatieboekjes van de vereniging? 
Antwoord:   ( doorhalen wat niet van toepassing is)  

0 Nee, ik heb géén bezwaar           
0  Ja, ik maak bezwaar, wil niet dat ik of mijn kind, al sportend, op een foto op de internetsite of 
facebook of in een blad worden gepubliceerd, ook al is het louter voor promotionele doeleinden.   

 
 ** Ik ben mij ervan bewust dat het lidmaatschap, en dus de verplichting tot het betalen van contributie, 
slecht beëindigd kan worden door schriftelijke opzegging bij het bestuur.  
Bij opzegging zal de contributie van het lopende kwartaal én de bondcontributie van het lopende jaar nog 
geïnd worden.  Indien een wedstrijdshirt door de vereniging aan u is uitgereikt, zal de contributie-
verplichting nooit eerder eindigen, dan nadat dit wedstrijdshirt bij de teambegeleider is ingeleverd.  
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.  
 

 
Datum:  ………………………………………. 
 
Handtekening: ………………………………………. 
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MACHTIGING AUTOMATISCHE INCASSO RC THE WILD ROVERS  
 
Hierbij verleen ik tot wederopzegging doorlopende machtiging aan RC The Wild Rovers om 
van onderstaande bank- girorekening de jaarlijkse contributie af te schrijven.  
 
Naam:    ………………………………………………………………. 
 
Adres:    ………………………………………………………………. 
 
Postcode en woonplaats: ………………………………………………………………. 
 
Naam rekeninghouder: ………………………………………………………………. 
 
IBAN – rekeningnummer: ………………………………………………………………. 
 
Ik wil de contributie laten afschrijven conform beschreven contributieregeling.     
 
 
Datum:   ……………………………………………………………….. 
 
 
Handtekening:   ……………………………………………………………….. 
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