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Welkom nieuwe Pajotter, 
 
Wij heten je van harte welkom namens het bestuur en alle leden van Rugby Club Pajot! 
 
Om alle administratie van onze club te regelen, werken wij op vraag van Rugby Vlaanderen met het 
programma “Twizzit”.  
Twizzit helpt ons en de trainersstaf om het ledenbeheer, de communicatie, de financiën en de 
aanwezigheden te beheren. Het is een handige online tool die je kan gebruiken op je PC alsook via een 
app op je GSM. 
 
Als speler kan je in de eerste plaats jouw aan- en afwezigheden doorgeven aan je trainers (training, 
match of toernooi), de kalender raadplegen en de communicatie vanuit de club opvolgen. 
 
Twizzit geldt als ons officieel communicatiekanaal. Het is dus belangrijk dat je deze goed instelt en 
opvolgt indien je op de hoogte wil blijven van o.a. gewijzigde match-data, afgelaste trainingen en de 
laatste club-nieuwtjes! 
 
Vind je jouw weg niet in Twizzit? Lijk je berichten niet te ontvangen? Neem dan gerust contact op met 
onze secretarissen, Joko en Elke, op secretaris@rugbypajot.be . 
 

Jouw inschrijving 
Om je in te schrijven bij onze club, moet je volgende zaken in orde brengen; 

1. Inschrijvingsformulier invullen  
2. Ingevuld medisch attest indienen 
3. Lidgeld betalen 

 
Inschrijvingsformulier 
Dit formulier is online te vinden op Twizzit én via de website: www.rugbypajot.be > clubinfo > 
documenten.  
 
Medisch Attest 
Het ingevuld medisch attest is te bezorgen aan secretaris@rugbypajot.be OF bij te voegen aan het 
inschrijvingsformulier op Twizzit.  

Belangrijk : de medische fiche is enkel geldig indien de arts het document heeft ondertekend + 
datum + stempel en erkenningsnummer. 

 
Rugbyschool (U6 – U8 – U10 – U12). 
Voor de Rugbyschool dient er maar éénmaal een medisch attest afgegeven te worden. Deze is geldig 
gedurende jouw speelperiode bij de rugbyschool. 
 
Rugby Academy (U14 – U16 – U18), Senioren en Dames 
Het medisch attest dient om de 2 jaar vernieuwd te worden. 
 
Vanaf 35 jaar of ouder. 
Vanaf 35 jaar en ouder dient het medisch attest jaarlijks vernieuwd te worden. 
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Lidgeld 
Iedereen mag 3 keer gratis meetrainen zonder verplichtingen. Tijdens deze 
oefentrainingen ben je automatisch verzekerd via de Rugby Vlaanderen.  
 
Na 3 trainingen volstaat het om het lidgeld te betalen op BE46 8601 1411 6236 met vermelding : 
“naam” “categorie” 2022-2023. 

Opgelet : Lidgelden kunnen enkel via overschrijving betaald worden. 
 
Voor meerdere spelers van hetzelfde gezin, voorzien we een familie-korting; 

• 2e lid van hetzelfde gezin krijgt 10 euro korting 
• 3e lid van hetzelfde gezin krijgt 20 euro korting 
• 4e lid van hetzelfde gezin krijgt 30 euro korting 

 
Om administratieve redenen moet je eerst het volledige bedrag betalen, waarna de korting wordt 
teruggestort. 
 

 Geboortejaar Lidgeld Vanaf 1 januari Vanaf 1 april 
RUGBYSCHOOL 

U6 2017-2018 € 125,00 € 90,00 € 65,00 
U8 2015-2016 

€ 165,00 € 105,00 € 75,00 U10 2013-2014 
U12 2011-2012 

 
JEUGDCOMPETITIE 

U14 2009-2010 
€ 195,00 € 120,00 € 80,00 U16 2007-2008 

U18 2005-2006 
Dames Vanaf 2006 € 230,00 € 145,00 € 95,00 

Senioren Vanaf 2004 
€ 230,00 

 
€ 145,00 

 
€ 95,00 

 Veteraan competitie Vanaf 35 jaar 
  

Recreatief --- € 125,00 € 90,00 € 65,00 
     

Steunend Lid --- € 40,00 € 40,00 € 40,00 
     

 
Geen lidgeld = geen verzekering = geen training = geen wedstrijden 
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Trainingen 
 
Trainingslocatie : Frans van der Steenstraat – 1750 Lennik 
 

Weekdag U6 U8/U10/U12 U14 U16/U18 

Woensdag  18:00 tot 19:00 18:30 tot 20:00 19:00 tot 20:30 

Vrijdag   18:30 tot 20:00 18:30 tot 20:00 

Zaterdag 10:00 tot 11:00 10:00 tot 11:30   

  
Weekdag Ladies Senioren Vets 
Dinsdag 20:00 tot 22:00   

Woensdag  20:00 tot 22:00  

Vrijdag 19:30 tot 21:30 20:00 tot 22:00 20:00 tot 22:00 
(oneven weken) 

 
 
Wij wensen jou een sportief seizoen toe! 
 
 
Bestuur RC Pajot 
 


