
INSCHRIJFFORMULIER RWPC Regio Oost 2018-2019 D, C en B jeugd 

 

Ondertekend afgeven bij de RWPS-trainer,of opsturen 
ingescand of per post naar de deelnemersadministratie: 
Gean van IJzendoorn 
St Josephstraat 3 A 
6658 DM  Beneden Leeuwen 
e-mail:deelnemersadministratie@rwps-regiooost.nl 
 

 
Svp op uw computer invullen, printen en ondertekenen, daarna afgeven bij de RWPS-trainer, of per 
post of gescand als pdf.bestand per e-mail naar de deelnemersadministratie opsturen. Inschrijvingen 
dienen voor 31 december 2018 binnen te zijn. 
 

Roepnaam  M/V* Achternaam  

Voorletters  Geboortedatum  

Adres  Postcode / plaats  

e-mail deelnemer  e-mail ouders 
 

 

Telefoon 
deelnemer 

 Telefoon ouders  

Locatie  
RWPS Training 

 KNZB Vereniging  

 

Wenst in het seizoen 2018-2019 deel te nemen aan de trainingen van het Regionale Water-Polo School Regio 
Oost, welke iedere week plaatsvind op de zondagmorgen.  
Inschrijving is verplicht. 
 

De eerste twee trainingen zijn introductietrainingen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Indien een deelnemer 

opzegt of uitgeselecteerd wordt in september dan is eenmalig een bedrag van € 20,- verschuldigd. Indien een 

deelnemer opzegt of uitgeselecteerd wordt in oktober dan is eenmalig een bedrag van € 60,- verschuldigd (de 

penningmeester zal de vereniging niet benaderen voor de verenigingsbijdrage). 

Als een deelnemer op een later moment door de trainer wordt uitgeselecteerd, zullen vanaf dat moment geen 

deelnamekosten meer worden geïncasseerd. Als een deelnemer na oktober zelf beslist om niet meer aan de 

trainingen deel te nemen geldt het volgende. Opzegging voor 1 januari: 65% van het jaarbedrag. 

Opzegging voor 1 februari: 80% van het jaarbedrag. Daarna 100% van het jaarbedrag. 

Let op: opzeggingen dienen schriftelijk of per e-mail bij de deelnemersadministratie te worden gedaan 

(dus niet alleen bij de trainer). Bepalend is de datum van ontvangst door de deelnemersadministratie. 

 

LET OP!!!!!! Gewijzigd met ingang van seizoen 2017-2018. 

Aanmelding altijd via de eigen vereniging!!!! 

De deelnamekosten worden geïncasseerd door de KNZB Regio Oost penningmeester.  

Dit gaat via de depotrekeningen van de vereniging waar de deelnemer lid van is. 

De verenigingen zorgen zelf voor eventuele doorbelasting aan de deelnemers.  

 

Ondergetekende is de wettelijke vertegenwoordiger van bovengenoemde minderjarige en verleent toestemming 

en zorgt voor aanmelding via de eigen vereniging.  

 

Naam deelnemer  

Vereniging 
Bevoegd persoon 
   

 Datum Voor Akkoord (handtekening) 

Ouder / Voogd 
Bevoegd persoon 

 Datum Voor Akkoord (handtekening) 

mailto:deelnemersadministratie@


Tarieven RWPS Regio Oost 2018-2019 D, C en B jeugd 

In het  seizoen 2018-2019 is de vaststelling van de deelnemersbijdrage als volgt. 

De deelnemersbijdrage voor het hele seizoen bedraagt in 2018-2019: € 270.00 per deelnemer. 

Stapt men later in het seizoen in bijvoorbeeld in januari of februari dan spreken we van een half 

seizoen, en is de deelnemersbijdrage € 135,00 tot einde seizoen! Inschrijving sluit op 1-3-2019. 

Inschrijfformulier moet dan uiterlijk 1-3-2019 binnen zijn! Hierna kan niet meer ingeschreven worden 

voor het dan lopende seizoen! 

Verenigingsbijdrage indien van toepassing! 

De verenigingsbijdrage bedraagt in het seizoen 2018-2019: € 90.00 per deelnemer. 

Indien verenigingen ervoor kiezen geen verenigingsbijdrage te betalen aan het RWPS Regio Oost, dan wel de 

bijdrage in het geheel door de ouders te laten voldoen, gelden dus bovengenoemde tarieven! 

Is een vereniging bereid om de verenigingsbijdrage te voldoen aan de RWPS Regio Oost, wordt het 

deelnemersbedrag voor de ouder met €. 90,00 verlaagd.  

 

Wijzigingen welke op dit formulier aangebracht zijn door deelnemers of ouders van deelnemers, of wie 

dan ook,  worden niet geaccepteerd, behalve de persoonlijke gegevens in de kaders! 

Ook zullen wij bovenstaande gegevens alleen gebruiken binnen onze eigen administratie en niet voor 
andere doeleinden dan alleen voor de RWPC Regio Oost! 

 

 

 

Namens het bestuur RWPC Regio Oost. 

Willem Diepeveen 

Penningmeester/bestuurslid RWPC Regio Oost 

  

 


