
 

   INSCHRIJVING SEIZOEN 2019 - 2020 
 

Relaks RugbyClub Pajot VZW 
   Aangesloten bij RUGBY VLAANDEREN 
    
   Zetel: Schapenstraat 43 – 1750 Lennik – Email: Info@rugbypajot.be – Tel: 0475/75.15.44 
   Terreinen   Frans van der Steenstraat +- 219 – 1750 Lennik 
       Rosweg +-31 – 1750 Lennik 
 

Website    www.rugbypajot.be   
BTW N°    BE 0536-577-373 

   Bankrekening   BE46 8601 1411 6236 
 
 

                             Datum inschrijving : …….… / …….… / …….…  Licentienummer …….……….………...……… 
 
 

INLICHTINGEN OMTRENT DE SPELER 
 

NAAM     ……………………………………….……….………….…………………….……….… GESLACHT    Man / Vrouw  

VOORNAAM    ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

GEBOORTEDATUM & PLAATS …………………………………………….……….………….………………………………………………………… 

RIJKSREGISTERNUMMER ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

NATIONALITEIT     ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

ADRES     ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

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

 

TEL / GSM SPELER  ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

TEL / GSM MOEDER ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

TEL / GSM VADER  ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

 

E-MAIL SPELER   ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

E-MAIL MOEDER  ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

E-MAIL VADER  ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

 

BEROEP / SCHOOL ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

JEUGDBEWEGING ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

BEROEP VADER  ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

BEROEP MOEDER  ……………………………………….……….………….…………………….……….…………………………………………….. 

 

 

Gimme is ons enig communicatiemiddel. Om op de hoogte te blijven van trainingen, 
wedstrijden, afgelastingen, feestjes, enz… Inschrijven op Gimme kan op een heel 
eenvoudige manier. 
 
Surf snel naar https://www.gimme.eu/ 

   



VERANTWOORDELIJKHEID 
De speler verklaart zich te onderwerpen aan de reglementen van de Vlaamse Rugbybond en van de Belgische Rugbybond 
en verklaart noch V.R.B. noch de F.B.R.B. verantwoordelijk te stellen bij een ongeval. Ondergetekende verklaart tevens, 
op zijn woord van eer, niets te zeggen of te doen dat nadeel kan berokkenen aan de V.R.B., aan de F.B.R.B., aan één van 
hun leden, aan zijn club of aan de rugbysport in het algemeen. 
VERPLICHTINGEN 
1/ Zich te verzekeren: de algemene reglementen en het sportdecreet van 13/07/2001 van de Vlaamse Gemeenschap en 
het Ministerie van Nationale Opvoeding en Nederlandse Cultuur, verplichten elke speler zicht te verzekeren langs een 
polis afgesloten door Rugby Vlaanderen vzw. 
De speler verklaart bijgevolg zich aan te sluiten bij de verzekeringsmaatschappij Arena waarbij Rugby Vlaanderen volgend 
polisnummers heeft: L.O. 1.121.107 en B.A. 1.121.108 
Deze polis dekt alle risico’s veroorzaakt door de deelname aan rugby en voldoet aan de minimale voorwaarden vastgelegd 
door de Vlaamse regering in het Sportdecreet van 13/07/2001 betreffende de verzekeringspolissen van de landelijke 
georganiseerde sportverenigingen. Ondergetekende verklaart tevens door zijn club in kennis gebracht te zijn van de 
voorwaarden en de modaliteiten van deze polis. 
2/ 2-Jaarlijks een geneeskundig onderzoek te ondergaan: info hierover wordt door de club verstrekt of zie medisch attest. 
3/ Volgend document te bezorgen: origineel medisch attest (vlgns de richtlijnen van de medisch commissie Rugby 
Vlaanderen vzw) en goedkeuring van deze tekst via de database. 
4/ Elke verandering door te geven aan Rugby Vlaanderen en/of RC Pajot. 
PUBLICATIES 
RRC Pajot publiceert geregeld foto’s van spelers op haar website. Ouders of spelers die bezwaar hebben tegen de 
publicatie, dienen dit schriftelijk mee te delen aan het bestuur. De ouders van hierboven vermelde speler verklaren dat 
zij instemmen dat RRC Pajot vzw geregeld foto’s van haar spelers publiceert op de website van RRC Pajot alsook op hun 
groepspagina op Facebook. 
Alle informatie op dit blad blijft binnen de club en zal enkel voor clubdoeleinden gebruikt worden. Deze informatie zal 
noch gebruikt worden voor commerciële aangelegenheden noch aan derden worden doorgegeven.   
 
De speler verklaart, bij de goedkeuring van dit formulier, transfervrij te zijn en dus bijgevolg geen licentie meer te 
hebben bij een andere rugbyclub, volgens alle internationale en nationale reglementen van de betrokken instanties.  
 
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 EN moeder of van hun vertegenwoordiger) 
 
Naam vader:       Naam moeder: 
 
  
 
 
Te:       Op: 
 
Handtekening van de speler:  
 
 
 
 
 
 


