
 

 

Lidmaatschapsformulier Harderwijk Dolphins  
 

  

 
gegevens lid: 
 
Achternaam:  .................................................  Voorletters: ............................................... man/vrouw  

Roepnaam:  ...................................................      Geboortedatum: ..........................................................   

Adres: ............................................................  Postcode:  ...................................................................   

Nationaliteit:…………………………………….  Geboorteplaats en land: .............................  ...............  

Telefoonnummer / Mobiel:.................................... ...................................................................................  

E-mail:......................................................................................................... ............................................  

ID nummer:  ...................................................   

 
gegevens vertegenwoordigende ouder (indien lid jonger dan 18 jaar): 
 
Achternaam*:  ................................................  Voorletters*: ......................... man/vrouw* 

Adres: ............................................................  Postcode:  ............................  

Woonplaats:  ..................................................  E-mail:  .................................  

Mobiel*:  .........................................................  Geboortedatum: ……………. 

Nationaliteit:……………………………………. 

* altijd invullen; deze gegevens worden gebruikt in geval van nood 

 

Ondergetekende meldt zich aan als: 

□ Jeugdlid (onder 18 jaar), contributie EUR 120,00 per jaar 

□ Senior (18 jaar en ouder), contributie EUR 180,00 per jaar 

 
De contributie kan ineens of in halfjaarlijkse termijnen van EUR 90,00 (senioren) of EUR 60,00 (jeugdleden) 
worden voldaan. Bij halfjaarlijkse betaling dienen de verschuldigde lidmaatschapsgelden uiterlijk op 1 juli en 
1 januari te zijn voldaan. Voor nieuwe leden geldt dat de eerste halfjaarlijkse termijn of de gehele contributie 
binnen 4 weken na dato van dit aanmeldingsformulier dient te zijn voldaan. Betaling dient plaats te vinden op 
rekeningnummer NL33RABO0310741580 t.n.v. Harderwijk Dolphins en onder vermelding van je naam en 
geboortedatum. Contributie is voor de periode van het verenigingsjaar, lopend van 1 januari tot en met 31 
december. Restitutie van contributie vindt niet plaats. Contributie voor volgend jaar dient uiterlijk op 1 januari 
van ieder jaar te zijn bijgeschreven op het rekeningnummer van Harderwijk Dolphins. Opzegging van het 
lidmaatschap dient uiterlijk op 1 december of 1 juni schriftelijk plaats te vinden. Indien niet tijdig wordt 
opgezegd is de contributie voor het volgende jaar verschuldigd. 
 
Ondergetekende meldt zich aan als lid van Harderwijk Dolphins en verklaart op de hoogte te zijn van en zich 
te houden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van Harderwijk Dolphins. Ondergetekende stemt 
ermee in dat zijn/haar gegevens worden gebruikt voor aanmelding bij de Nederlandse Rugby League Bond.  
 
Handtekening lid en/of vertegenwoordigende ouder Datum: 

 

 

 

…………………………….................………..   …………………………………. 

 
Volledig ingevuld en ondertekend formulier met een recente (pas)foto mailen naar: info@dolphinsrugby.nl 


