CASTRICUMSE RUGBY CLUB
Sportpark Wouterland
1901 JM Castricum
0251 - 65 19 12
info@casrc.nl
Postbus 53
1900 AD Castricum
KvK nr 40 63 49 15
NL84 Rabo 0311 906 214 contributie
NL33 Rabo 0311 981 240 vereniging
BTW nr 8169 32 591 B01
____________________________________________________________________________________

INSCHRIJFFORMULIER
Inschrijving en afmelding lidmaatschap Castricumse RC vindt plaat volgens afspraken die zijn vastgelegd
in ons Huishoudelijk Reglement (zie www.casrc.nl/info/huishoudelijk)
Lidmaatschap geldt voor een héél seizoen en dient via ledenadmin@casrc.nl opgezegd te worden vóór 15
juni van het laatste seizoen van het lidmaatschap. Bij niet opzeggen vóór 15 juni wordt het lidmaatschap
automatisch weer voor een héél seizoen verlengd en dient de contributie van dat nieuwe seizoen gewoon
betaald te worden.
Contactgegevens speler of speelster :
Naam en voorletters : .............................................................................................................................M/V
Roepnaam : ...................................................................Geboortedatum : .....................................................
Adres : ...........................................................................................................................................................
Postcode : ......................................................Woonplaats : ..........................................................................
Telefoonnummer : ......................................................Mobielnummer : .......................................................
E-mailadres : .................................................................................................................................................

Eerder Rugby gespeeld? Ja /Nee
Zo ja, NRB nummer : ..............................................
Gespeeld bij club : ......................................................positie(s) : ................................................................
Contactgegevens factuuradres tbv contributie :
( als deze afwijkt van bovenstaande gegevens)
Relatie tot speler / speelster : ........................................................................................................................
Naam en voorletters : .............................................................................................................................M/V
Adres : ...........................................................................................................................................................
Postcode : ......................................................Woonplaats : ..........................................................................
Telefoonnummer : ......................................................Mobielnummer : .......................................................
E-mailadres : .................................................................................................................................................
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Cas RC is een vereniging die draait op vrijwilligers. Samen maken we er een fantastische en gezellige
vereniging van. Ook van de nieuwe leden wordt hiervoor een inzet verwacht.
In geval van jeugdleden onderstaand graag in te vullen door ouders/voogd.
Wil je ook organisatorisch betrokken zijn bij de club ? ..........Ja / Nee
Ik kan mij inzetten voor één of meer van de volgende aandachtsgebieden :
Soms

Vaak

Vast

Kantinecommissie/
Bardienstploeg
Keukenploeg
PR / sponsoring
Jeugdtrainer
Jeugsscheidsrechter
Team management
Gebouw en beheer
Schoonmaakploeg
Bestuur
Ànders, namelijk:
.............................................
............................................

Ik ben in contact gekomen met Cas RC via :
(graag aankruizen wat van toepassing is):
o
o
o
o

Vrienden
School
Radio / TV
Krant

o Open dagen
o Clinics
o Sportpas
o Anders, namelijk : ................................................................

Contributie seizoen 2017 - 2018
Geboren in
2024 - 2015 (min 3 jr)
2012 - 2013
2010 - 2011
2008 - 2009
2006 - 2007
2004 - 2005
2002 - 2003
1999 - 2000 - 2001*
Voor 1999
Voor 1999

Categorie
Beren
Guppen
Turven
Benjamin's
Mini's
Cubs
Junioren
Colts
Senioren
Recreanten**
Clubleden***

Contributie****
€ 50
€ 50
€ 148
€ 148
€ 153
€ 153
€ 159
€ 200
€ 267
€ 134
€ 50

* Dit jaar is een overgangsseizoen
** Maximaal 6 wedstrijden per seizoen, vanaf 7 wedstrijden extra contributie als senior
*** Niet (meer) speelgerechtigd, geen lid van de bond
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**** Inclusief bondscontributie
Vanaf heden looptde (automatische) inning van de contributie door Cas RC via het administratiekantoor
Club-Collect. U kunt dan per factuur akkoord gaan met de voorgestelde betalingswijze.
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