
 
 
 
 
 

 

 

De Dordtsche Rugby Club gaat verplichtingen aan per seizoen. Denk hierbij aan 
ons lidmaatschap van Rugby Nederland, veld
reden loopt het financiële boekjaar van onze club tot en met mei van elk jaar.

Leden die zich inschrijven bij onze club, doen dit derhalve voor een heel 
seizoen of wat resteert als het in de loop van het seizoen gebeurt, 
tot en met mei van het lopende seizoen. Dit betekent concreet dat 
opzeggingen gedurende het seizoen pas effectief worde
betalingsverplichting loopt derhalve door, ook al wordt bv. 
seizoen opgezegd. Wellicht zijn hierop uitzonderingen denkbaar, denk bv. 
verhuizing of een ernstige blessure die het 
alleen worden toegekend na overleg met het bestuur van de Dordtsche Rugby 
Club. 

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk door dit
naar info@dordtscherugbyclub.nl
het lopende verenigingsjaar.

U ontvangt een opzegbevestiging 
die u nog moet voldoen.  

 

 

  
Opzeg Protocol 

De Dordtsche Rugby Club gaat verplichtingen aan per seizoen. Denk hierbij aan 
ons lidmaatschap van Rugby Nederland, veld- en accommodatiehuur

financiële boekjaar van onze club tot en met mei van elk jaar.

chrijven bij onze club, doen dit derhalve voor een heel 
seizoen of wat resteert als het in de loop van het seizoen gebeurt, 
tot en met mei van het lopende seizoen. Dit betekent concreet dat 
opzeggingen gedurende het seizoen pas effectief worden na het seizoen. De 
betalingsverplichting loopt derhalve door, ook al wordt bv. halverwege 
seizoen opgezegd. Wellicht zijn hierop uitzonderingen denkbaar, denk bv. 
verhuizing of een ernstige blessure die het spelen verhinderd, maar dan kan dit 
alleen worden toegekend na overleg met het bestuur van de Dordtsche Rugby 

Opzegging van het lidmaatschap is alleen mogelijk door dit per e
info@dordtscherugbyclub.nl t.a.v. de secretaris en wel vóór 31 mei

het lopende verenigingsjaar. 

U ontvangt een opzegbevestiging en een eventueel overzicht van de betalingen 
 

De Dordtsche Rugby Club gaat verplichtingen aan per seizoen. Denk hierbij aan 
accommodatiehuur. Om die 

financiële boekjaar van onze club tot en met mei van elk jaar. 

chrijven bij onze club, doen dit derhalve voor een heel 
seizoen of wat resteert als het in de loop van het seizoen gebeurt, in elk geval 
tot en met mei van het lopende seizoen. Dit betekent concreet dat 

n na het seizoen. De 
alverwege het 

seizoen opgezegd. Wellicht zijn hierop uitzonderingen denkbaar, denk bv. aan 
spelen verhinderd, maar dan kan dit 

alleen worden toegekend na overleg met het bestuur van de Dordtsche Rugby 

per e-mail te doen 
vóór 31 mei van 

een eventueel overzicht van de betalingen 


