
 

 

Introductie nieuwe leden EHRC DRAGONS 

 
Wij vragen U deze informatie goed door te lezen alvorens het aanmeldingsformulier op te  

sturen via de website. 

 

Inhoudsopgave 

 
 Inleiding. 

 Rechten en plichten van de leden. 

 Inschrijving EHRC Dragons en de Nederlandse Rugby Bond (NRB). 

 Fatsoensnormen. 

 Huisregels. 

 Rugby Tenue. 

 

 

Inleiding 

 

EHRC Dragons speelt momenteel samen met ERC’69 uit Enschede. Het speelt in de landelijke 

competitie in de 4de klasse Noord Oost. De jeugd spelen zowel in de landelijke competitie als in hun 

eigen regio. 

 

Elke jeugdspeler komt uit in de leeftijdscategorie van zijn eigen leeftijd. Soms kan echter dispensatie 

worden verleend voor een andere categorie. 

 

Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De contributies worden via ClubCollect 

geïnd.  U krijgt hier vanzelf bericht van. De penningmeester zorgt voor het innen van de contributie. 

Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail bij de clubsecretaris ( 

secretaris@rugbycubdragons.nl  ) te geschieden. 

 

Het lidmaatschap gaat in na ontvangst van het volledig ingevulde aanmeldingsformulier. 

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor het lopende seizoen en wordt, met inachtneming van de 

wetgeving,  jaarlijks stilzwijgend verlengd.  

 

Bij de inschrijving van jeugdleden dient het aanmeldingsformulier door een ouder of een bevoegde 

voogd/verzorger te worden verstuurd. 

  

https://clubcollect.com/nl/home
mailto:secretaris@rugbycubdragons.nl


 

 

Rechten en plichten van de leden 

 

Alle leden (behalve de ereleden) van Rugbyclub Dragons zijn verplicht tot het betalen van de  

contributie. Indien een lid zich afmeld voordat het competitie jaar is verstreken (van 1 augustus tot 

31 juli) zal het restant betrekking hebbend op de bondscontributie worden door berekend. Als 

teamlid  zorg je ervoor dat je samen met je teamleden zorgdraagt voor een goede uitvoering van de 

teamtaken zoals aanwezig zijn bij trainingen, wedstrijden en toernooien. Ieder lid heeft de plicht tot 

naleving van de huishoudelijk reglementen van de vereniging, evenals van de door het bestuur of 

door het bestuur aangewezen commissies gegeven richtlijnen. 

De statuten en het huishoudelijk regelement zijn bij de secretaris opvraagbaar en liggen ook ter 

inzage in het clubhuis. 

 

Inschrijving EHRC Dragons en de Nederlandse Rugby Bond (NRB) 

 

Om lid te worden van EHRC Dragons moet het digitale aanmeldingsformulier ingevuld worden.  

Voor leden die competitie gaan spelen moet een pasfoto ge-upload worden. Lukt het uploaden niet 

dan deze graag appen of e-mailen naar de ledenadministratie  

 

Fatsoensnormen 

 

 Wat je gebruikt hebt, ruim je op. 

 Wat je nuttigt, betaal je. 

 Wat je vies maakt, maak je schoon. 

 Wat je mee naar buiten neemt, breng je terug. 

 Je laat geen rotzooi achter. 

 Je geeft het goede voorbeeld. 

 Je spreekt anderen aan op hun (wan)gedrag. Je denkt aan veiligheid en die van anderen.  

 Wees een gastheer/vrouw voor de gasten. Wees een voorbeeld voor de anderen. 

 Wees zuinig op de materialen. 

 Wees bereid mee te werken. 

 

Door na te denken en mee te werken kun je veel werk uit handen nemen van anderen en het  

clubgevoel stimuleren. De club is er voor jou en jij bent er voor de club. Zonder club geen spelers,  

maar zonder vrijwilligers geen club! 

 

EHRC Dragons onderschrijft de normen en waarden zoals die door de Nederlandse Rugby Bond zijn  

uitgevaardigd. Deze zijn te vinden op onze site of op de site van de NRB.( www.rugby.nl) 

  

http://www.rugby.nl/


 

 

Huisregels 

 

1. Alle leden van de EHRC Dragons worden geacht het huishoudelijk reglement en deze 

huisregels te kennen. 

2. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het bestuur of 

individuele bestuursleden. 

3. Bar- en keukenconsumpties slechts à contant afrekenen direct bij bestelling of diezelfde dag 

via pin. 

4. Doucheruimten en kleedkamers worden schoon achtergelaten (ook die van de tegenstander 

worden schoongemaakt). 

5. Het clubhuis wordt na gebruik altijd schoon achtergelaten onder verantwoordelijkheid van 

de barcommissie en de dienstdoende barmedewerker. 

6. Na een wedstrijd of een training dienen gebruikte materialen direct te worden opgeborgen 

in het materialenhok. 

7. Aan en afmelden voor trainingen en wedstrijden gebeurd via Teamstuff. 

8. Bij verhindering op trainingen en/of wedstrijden op korte termijn jezelf   afmelden bij de 

teammanager. Zorg dat je zijn/haar telefoonnummer hebt. 

9. Van iedereen wordt correct gedrag en taalgebruik op en langs de velden verwacht 

10. Wees zuinig op de spullen van anderen en de club (ook bij uitwedstrijden). 

11. Het bestuur is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en kosten van haar 

leden of derden veroorzaakt door het beoefenen van de rugbysport en andere daaraan 

verwante activiteiten. 

12. Het bestuur is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van 

haar leden of derden. Berg daarom je eigendommen goed op, in de daarvoor bestemde 

plaatsen. 

13. In gevallen van wangedrag kunnen leden worden geschorst. 

14. Vanaf 1 juli 2008 is het wettelijk verboden in het clubhuis te roken. De vereniging zal bij een 

eventuele boete de overtreder voor de gehele boete aansprakelijk stellen. 

 

 

Rugby Tenue van EHRC DRAGONS 

 

Shirt:   Zwart/ Oranje 

Broek:   Zwart 

Kousen:  Zwart / Oranje 

 

De tenues worden door de club verkocht, u kunt deze verkrijgen via de website en in het clubhuis. 

De kosten van een shirt, broek en kousen zijn € 75,00 . 


