INFOFICHE: AANVRAAG TOETREDING SPELER / RECREANT
Datum 1

ste

inschrijving: ____ /____ / __________ - 18 of ouder/jonger dan 18 (*)

______________________________________________________________________________________
INLICHTINGEN OMTRENT HET NIEUWE LID
Naam

________________________________________________

Voornamen

________________________________________________

Geboorteplaats & -datum _______________________________________
Adres
(Ev) 2

Geslacht: M / V (*)
____________ , ____ /____ /

__________________________________________________________________________
de

adres __________________________________________________________________________

! INDIEN JONGER DAN 18 JAAR
Telefoon thuis

______ / ________________

GSM (persoonlijk) _ ______ /

E-mail (persoonlijk) _____________________________________
Naam moeder

_______________________

GSM ______ / ________________
Email _________________________________________

Naam vader

_______________________

GSM ______ / ________________
Email _________________________________________

! INDIEN 18 JAAR OF OUDER
Telefoon thuis ______ / ________________

GSM (persoonlijk) ______ / ______________

E-mail (persoonlijk) _____________________________________
Beroep ______________________________________________
Naam ouder/voogd ____________________

GSM ______ / _______________
Email ouder/voogd

______________________________

Persoonlijke ambities in het rugby:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Taken binnen Dendermonde Rugby Club waar ik graag mee zou willen helpen:
O Jeugdtrainer

O Teammanager

O Trainer senioren/dames (*)

O Bar

O andere: __________

Ik ken volgende bedrijven die eventueel kunnen geïnteresseerd zijn in het sponsoren van de club:
-

Firma ________________________

Contactpersoon _________________

Gsm ______________

-

Firma ________________________

Contactpersoon _________________

Gsm ______________

(*) Schrappen wat niet past

INFOFICHE: AANVRAAG TOT TOETREDING SPELER / RECREANT

Ik zou geregeld kunnen meegaan op verplaatsing en kan/wil indien nodig
O

enkele spelers meevoeren naar de activiteit

O

de coach en entourage assisteren (invullen documenten, materiaal, e.d.)

Volgende opmerkingen of tips wil ik nog even meedelen:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
OPMERKINGEN
Ik wens de volgende opmerkingen te maken die belangrijk kunnen zijn voor mijn rugbyspel:
-

Medisch (ziekte, allergie, andere):

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
-

Algemeen:

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
VERANTWOORDELIJKHEID Jeugdspeler (indien jonger dan 18 jaar)
Ik (ouder of voogd en/of speler) heb "gouden regels voor een rugbyspelers" (zie bijlage) goed ontvangen en
zal het met de nodige aandacht lezen en naleven.
Ik (ouder of voogd en/of speler) heb het "waarden en normen van onze club" goed ontvangen en zal het met
de nodige aandacht lezen en naleven.
______________________________________________________________________________________
Ondergetekende verklaart op zijn woord van eer dat alle verstrekte inlichtingen juist en waarachtig zijn.
(Voor spelers van minder dan 18 jaar, naam en handtekening van vader, moeder of voogd)
Ik geef hierbij de toestemming mijn gegevens te laten gebruiken door derden (**).
Naam vader, moeder of voogd: ____________________________
Te ___________________________
Handtekening van de speler:

Op ____ /____ / __________

(**) Schrappen indien niet gewenst

2

