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1. Inleiding 
 
Beste lezer, 
 
Bij deze ontvangt u het introductieformulier en het inschrijfformulier van de 
rugbyclub R.F.C. Oisterwijk Oysters. 
 
R.F.C. Oisterwijk Oysters vierde het dertig jarig bestaan in 2006 en is één van de 
weinige clubs in Nederland met zo’n grote Jeugd-divisie. Verder zijn we er trots op 
dat ons eerste seniorenteam sedert seizoen 2006-2007 weer in de hoogste divisie 
van het vaderlandse rugby speelt, nl. de Ere-Klasse. Het tweede team speelt in de 
Development-Klasse en zal steeds hun wedstrijden voorafgaand aan die van het 1ste  
team spelen, zeg maar als publieksopwarmer. Verder beschikken we over een 
veteranenploeg (+35 jaar) die per seizoen een aantal wedstrijden speelt. 
 
 
 
 
Lidmaatschap en contributie 
 
R.F.C. Oisterwijk Oysters kent de volgende vormen van lidmaatschap: 
 

Lidsoort Contributie 

Jeugdlid TBM € 80      * 
Jeugdlid Cubs/Junioren € 89      * 
Jeugdlid Colts € 104    * 
Senior € 150    * 
Niet spelend (steunend) lid – lid NRB € 80      * 

 
 
* Deze contributie is vanaf seizoen 2007-2008 geïndexeerd aan de inflatiecijfers en zullen iets  
   hoger uitvallen dan bovengenoemde bedragen. Informeer bij de penningmeester voor het  
   exacte bedag voor het inschrijvingsseizoen. 
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2. Introductie aan bestuur, teammanagers en trainers. 
 
Het bestuur 
 
De R.F.C. Oisterwijk Oysters wordt geleid door een bestuur van 7 leden. Elk 
bestuurslid heeft een eigen takenpakket. Het bestuur vergadert 1 keer per maand en 
in principe is dat elke eerste donderdag van de maand. Daarnaast zijn er altijd één of 
meerder bestuursleden op een wedstrijd- of trainingsdagen op de club aanwezig en 
aanspreekbaar over bestuurs- en andere zaken. 
 
 Voorzitter: Ike Poll  

Voorzitten bestuursvergaderingen, coördinatie, bondsaangelegenheden, ere-
klasse overleg, representatie en voorkomende bestuurszaken. 
e-mailadres: voorzitter@oysters.nl
 
Secretaris: Willem Nas 
Bestuurssecretariaat, coördinatie beleidszaken, interne communicatie, archief, 
ledenadministratie 
e-mailadres: secretaris@oysters.nl of wnas@planet.nl
 
Penningmeester: Toon de Jong 
Financieel beleid, financiële coördinatie, coördinatie sponsoring, 
contractbeheer, contributie en alle voorkomende financiële zaken 
e-mailadres: penningmeester@oysters.nl  of  t.de.jong@vanneynsel.nl
 
Bestuurslid Financiële zaken: Peter Meeuwis 
Financiële administratie, budgetbewaking 
e-mailadres: peter@meeuwis.nl
 
Bestuurslid beleidszaken: Mark Haans 
Beleids- en ontwikkelzaken, algemene bestuurszaken. 
Email-adres: markhaans@hetnet.nl

 
Meer weten over andere organisatorische eenheden en commissies binnen de  
R.F.C. Oisterwijk Oysters, kijk op onze internetsite (www.oysters.nl <o.a. buttons 
‘info’, ‘jeugd’ en ‘contact’>) of vraag het aan een van de bestuursleden. 
 
 
 
Team managers en trainers 
 
De teammanager is de eerst verantwoordelijke voor het regelen van allerlei zaken op 
organisatorisch vlak, die het team betreffen. De teammanager beheert de 
spelerskaarten van het team en zorgt voor de administratieve afwikkeling bij de 
wedstrijden. Bij de jeugd verzorgen zij tevens de vervoersschema’s en de indeling 
van de ouders voor het vervoer van de spelers. 
De trainers zijn verantwoordelijk voor het technische beleid van een team, de 
teamopstellingen en de trainingen. Samen met de teammanagers vormen zij het 
begeleidingsteam. 
Op de website (www.oysters.nl) is gespecificeerd wie de teammanagers en trainers 
zijn. 
 
 
 

Aanmeldingsform_SENIOR_RFCOO.doc Pag. 4 van 8 Seizoen 2007-2008 

mailto:voorzitter@oysters.nl
mailto:secretaris@oysters.nl
mailto:wnas@planet.nl
mailto:Penningmeester@oysters.nl
mailto:t.de.jong@vanneynsel.nl
mailto:peter@meeuwis.nl
mailto:markhaans@hetnet.nl
http://www.oysters.nl/
http://www.oysters.nl/


3. Rechten en plichten van de R.F.C. Oisterwijk Oysters-leden 
 
Alle leden van de R.F.C. Oisterwijk Oysters zijn verplicht tot het betalen van de 
contributie. Senioren leden moeten zich verplicht voelen aanwezig te zijn bij de 
Algemene Ledenvergadering (ALV) om tot een goede besluitvorming binnen de 
vereniging te komen.  
Als teamlid zorg je voor een goede uitvoering van je teamtaken, samen met je 
teamleden (o.a. aanwezig bij trainingen, wedstrijden en toernooien). 
 
Alle leden dienen kennis te nemen van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement 
van de vereniging. Deze statuten en reglementen zijn te downloaden van website 
(via de ledenpagina) of te verkrijgen via de secretaris van de vereniging. 
 
 
 
 
4. Inschrijving bij de R.F.C. Oisterwijk Oysters en de Nederlandse  
    Rugby Bond (NRB). 
 
Om lid te worden van de R.F.C. Oisterwijk Oysters moeten bijgevoegde formulieren 
worden ingevuld. 
FORMULIER 1 is het inschrijfformulier en FORMULIER 2 is het intakeformulier. Beide 
dienen te worden ingevuld. 
Bij inlevering van de formulieren, bij de secretaris of aan de bar van het clubhuis, 
moeten er tevens twee pasfoto’s worden ingeleverd, bij senioren en colts ook nog 
een kopie van een identiteitsbewijs. 
 
 
 
 
5. De huisregels 
 
1. (Brom)fietsen plaatsen we op de daartoe bestemde ruimte; dus niet onder de 

luifel en zeker niet binnen in het clubhuis, maar in de fietsenstalling.  
2. Alleen op het trainingsveld mag worden getraind, dit geldt ook voor de warming-

up. Hiervan kan alleen na overleg met een der bestuursleden van worden 
afgeweken. 

3. Na een wedstrijd of een training dienen gebruikte materialen direct te worden te 
worden opgeborgen in de materialenkast. 

4. Na de training kleedt iedereen zich om voordat hij zich in het clubhuis begeeft, 
een korte pauze van ongeveer 30 minuten daargelaten. Tijdens wedstrijden kan 
van een dergelijke pauze geen sprake zijn. 

5. Uniformiteit is de uitstraling van een team. Dit geldt natuurlijk ook voor de 
wedstrijdkleding. Daarom is het verplicht bij wedstrijden de voorgeschreven 
wedstrijdkleding te dragen (zie huishoudelijk reglement) en hier niet van af te 
wijken. 

6. Het is niet toegestaan bier of andere alcoholische dranken te nuttigen in de 
kleedlokalen. 

7. Hij die als laatste gebruik maakt van een kleedkamer maakt deze goed schoon. 
Op wedstrijddagen hoort het lokaal van onze gasten daar natuurlijk ook bij. 

8. De keuken en de ruimte achter de bar is verboden terrein. Zij, die door de 
barcommissaris/leidinggevenden bij een bepaalde gelegenheid worden verzocht 
te assisteren uitgezonderd. 

9. In het clubhuis is het dragen van noppenschoenen verboden. 
10. Twee uur na iedere club-sportactiviteit dient de bar, de keuken en het clubhuis te 

worden gesloten. 
11. In gevallen van wangedrag kunnen leden worden geschorst. 
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12. Bij molest worden daders aansprakelijk gesteld. 
13. 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. 

14. Het bestuur is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade en kosten 
van haar leden of derden, veroorzaakt tijdens het gebruik van de speeltoestellen. 
Gebruik van de geplaatste speeltoestellen is slechts toegestaan onder (ouderlijk) 
toezicht. 

15. Het bestuur is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke 
eigendommen van haar leden of derden. 

16. Alle leden van de R.F.C. Oisterwijk Oysters worden geacht het huishoudelijk 
reglement en deze huisregels te kennen. 

17. In en rond het clubhuis dienen honden te worden aangelijnd en begeleid door hun 
eigenaar. 

18. Bar- en keukenconsumpties slechts à contant. 
19. Ieder nieuw lid ontvangt een kopie van deze huisregels. Statuten zijn op te 

vragen bij de secretaris. 
20. Het lidmaatschap van de Oysters wordt aan het einde van ieder seizoen 

stilzwijgend voortgezet. Opzegging van het lidmaatschap dient voor 1 juni 
schriftelijk te gebeuren bij de secretaris. Een opzegging wordt schriftelijk 
bevestigd. 

21. In alle gevallen waarin het huishoudelijk reglement niet voorziet beslist het 
bestuur of individuele bestuursleden. 

 
 
 
Dan nog enkele 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 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! 
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R.F.C. Oisterwijk Oysters                 Inschrijfformulier               Senior/Steunend LID 

Algemeen 

Achternaam  

Voornamen  

Roepnaam  

Geboortedatum  

Adres  

Postcode+Woonplaats  

Telefoonnummer   

Mobiel Nummer   

E-mail adres  

Burgerlijke staat *  Kinderen: * 

RUGBY 

Sport-verleden Laatste club: Niveau: 

Anders dan rugby:   

Rugby-verleden:   

Welk niveau wil je 
spelen? 

 Recreatief / Competitief / Veteranen 

Hoe vaak wil je 
trainen? 

 

Ondergetekende, aspirant-lid van de R.F.C. Oisterwijk Oysters heeft kennis genomen van de 
statuten en het huishoudelijk reglement van de R.F.C. Oisterwijk Oysters. Ondergetekende 
verklaart de aansprakelijkheid op zich te nemen voor de blessures die hij/zij oploopt bij 
trainingen of wedstrijden onder auspiciën van R.F.C. Oisterwijk Oysters en dat ondergetekende 
in voorkomende gevallen R.F.C. Oisterwijk Oysters nimmer aansprakelijk zal stellen voor een 
bedrag dat hoger is dan de bedragen waarvoor R.F.C. Oisterwijk Oysters zich verzekerd heeft. 
 
 
Ondergetekenden verklaren dat inschrijving is aanvaard; twéé pasfoto’s zijn 
ingeleverd en dat tevens een kopie van een identiteitsbewijs is afgegeven. 

Datum: Voor akkoord R.F.C. Oisterwijk Oysters: 

 
 
 
 
Handtekening aspirant lid 

 
 
 
 
 

 
* Niet verplicht in te vullen. 
 
 
Secretaris: Penningmeester: 
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R.F.C. Oisterwijk Oysters                                                Intakeformulier nieuwe leden 
 
In te vullen door seniorenleden of ouders/verzorgers van jeugdleden. 

Hobby’s:   *  

Beroep:  *  

Werkt bij:  *  

Opleidingsniveau:  *  

Organisatorische 
ervaringen:   * 

 

Wil je ook organisato-
risch betrokken zijn bij 
de club? 

Vaak Soms 
Alleen als het mij 

uitkomt. 
Nee 

Anders 
(zie 

onder) 

Feest-
cie 

Gebouw 
en beheer 

PR of 
spon-
soring 

Bestuur Training Jeugd Ik kan mij inzetten op 
een of meer van de 
volgende punten: 
(omcirkelen) 

Bar of 
Keuken-

cie 

Team-
manage-

ment 
Anders (zie onder) 

Ik ben met R.F.C. 
Oisterwijk Oysters in 
contact gekomen via: 
(omcirkelen) 

Vrienden School Krant Folder 
Anders 

(zie onder) 

Ik kan mij inzetten voor:  

Ruimte voor 
opmerkingen: 

 

 
 
* : Niet verplicht in te vullen. 
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