
Inschrijfformulier Jeugdspeler:

Naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Naam ouder(s)/verzorger:

Telefoonnr(s) ouder(s)/verzorger:

Emailadres ouder(s)/verzorger:

Datum van inschrijving:

Handtekening ouder(s)/verzorger:

Contributie jeugd seizoen 22/23

Leeftijdscategorie Geboortejaar Afdracht bond Club contributie Totaal

Colts 2004-2005 € 51,00 € 124,00 € 175,00

Junioren 2006-2007 € 30,00 € 115,00 € 145,00

Cubs 2008-2009 € 24,00 € 116,00 € 140,00

Mini’s 2010-2011 € 24,00 € 116,00 € 140,00

Benjamins 2012-2013 € 19,00 € 106,00 € 125,00

Turven 2014-2015 € 19,00 € 106,00 € 125,00

Guppen <2015 € 19,00 € 96,00 € 115,00

Graag dit formulier ingevuld retourneren via info@rugbyclubtheblackpanthers.nl

Commissies en vrijwilligerswerk

Wij zijn nog hard op zoek naar leden voor onze verschillende commissies. Zoals bijvoorbeeld onze

feest-, creatieve-, of nieuwe commissies.

Daarnaast zijn wij, zoals elke sportvereniging ook afhankelijk van vrijwilligers. Hier wordt in

samenspraak met u verder invulling aan gegeven. Denk aan bijvoorbeeld een kantinedienst,

ondersteunen bij teamuitjes ed.

Mogen wij u benaderen voor commissie/vrijwilligerswerk?  Ja / Nee

mailto:info@rugbyclubtheblackpanthers.nl


Huggers

Tevens is het mogelijk om ‘vriend’ van deze club te worden, de zogenoemde Huggers. U kunt een

zelfgekozen bedrag schenken als sponsoring om de club te helpen. In ruil hiervoor organiseren wij een

feest speciaal voor onze Huggers en organiseren wij een rugbyclinic! Ook vrienden en familie kunnen

dit doen! U wordt ook vermeld op onze website! Liever anoniem, ook dat is mogelijk!

Voor meer informatie over zowel de commissies, vrijwilligerswerk, als de Huggers, mail dan naar

info@rugbyclubtheblackpanthers.nl of spreek een van ons aan op het veld!

Beeldmateriaal

Wij maken ook regelmatig beeldmateriaal op de welpentraining, wat we leuk vinden voor ons eigen

archief, maar ook om te delen op social media. Mogen wij dit delen op social media?

Toestemming delen beeldmateriaal: Ja / Nee

Heja

Wij maken gebruik van een app die Heja heet. Hierin kunt u aangeven wanneer uw kind op de

training komt en wanneer niet. Zo kan de trainer per training inzien hoeveel welpen aanwezig zijn en

de training daarop aanpassen. Tevens worden er mededelingen gedaan via deze app.

Zodra uw kind lid is geworden van onze vereniging, heeft het onze voorkeur om via Heja alles te

registreren. U krijgt daarvoor een uitnodiging via een van ons via Whats App. Met een code kunt u uw

kind dan toevoegen aan de Welpen rugby in de Heja app.
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