
Inschrijfgegevens lid the Black Panthers

Volledige naam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:

Telefoonnr(s):

Emailadres:

Rekeningnr:

Spelend lid/recreant (doorhalen wat niet van toepassing is)

In geval van nood:

Naam 1:

Telelefoonnr 1:

Naam 2:

Telefoonnr 2:

Datum van ondertekening:

Handtekening:

Contributie wordt gerekend vanaf 1 mei, ivm afdracht rugbybond.

En alstublieft een digitale portretfoto aanleveren in de bijlage voor de inschrijving bij de rugbybond.

Graag retour via:

info@rugbyclubtheblackpanthers.nl

Z.O.Z.

mailto:info@rugbyclubtheblackpanthers.nl


Medische zorg

Rugby is een blessuregevoelige sport. Fytac is betrokken bij medische begeleiding binnen de club.

Voor advies, beoordeling en begeleiding bij klachten staan ze voor onze leden klaar. Een afspraak

maken kan via 0522-261688, en vergeet dan niet te vermelden dat je lid bent van onze vereniging.

Commissies en vrijwilligerswerk

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

feest-, creatieve-, of nieuwe commissies. Ook zijn we, zoals elke sportvereniging, afhankelijk van

vrijwilligers. We willen iedereen die lid wordt van onze club stimuleren om ook eens in de zoveel tijd

vrijwilligerswerk te doen voor de club, dat kan zijn een kantine dienst, of ondersteunen bij een

training/clinic. Uiteraard gaat dit in overleg met u. Ook als u mensen in uw vrienden/kennissenkring

heeft die dit zouden willen doen, geef dit dan vooral aan.

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!

Heja

Wij maken gebruik van een App die Heja heet. Dit is een app speciaal voor sportverenigingen om hun

trainingsschema’s ed in te beheren. Hierin kunt u aangeven wanneer u wel of niet aanwezig bent op

de training, wanneer er wedstrijden zijn, maar ook worden er mededelingen gedaan via deze app.

Als u lid wordt van onze vereniging, krijgt u via Whats App een code toegestuurd waarmee u kan

inloggen in de Heja omgeving en gelijk in de goede groep komt.

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

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