
Lidgeld Rhinos Rugby Oudenaarde

Het lidgeld is afhankelijk van de leeftijdscategorie en het moment van inschrijven.

1. Spelers die zich inschrijven in 2022 (voor december), betalen een volledig seizoen
lidgeld.
2. Spelers die pas inschrijven in 2023, betalen 60% van het lidgeld..
3. Spelers die zich nog willen inschrijven na april 2022, kunnen dit voordelig mits ze
zich voor het  seizoen erop ook inschrijven.

In het lidgeld is inbegrepen:
Trainingen met je ploeg, RhinoFit op dinsdag, fitness schema's, wedstrijden,
gebruik van een wedstrijdtruitje, verzekering bij Arena, inschrijving bij de Belgische
Rugbybond, inschrijving bij de Vlaamse Rugbybond, fruit en versnaperingen tijdens
wedstrijden en extra’s.
Nieuw: Bij senioren, dames en touch is er vanaf 2022-2023 in het lidgeld ook een
kledij-pakket inbegrepen bestaande uit een broekje, polo (niet bij dames), opwarm
shirt en kousen.
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Niet inbegrepen is:
Extra kledij (behalve het wedstrijdtruitje), extra activiteiten (zoals bvb
jeugdweekend en spaghettiavond) en een kleine bijdrage voor het vervoer bij
uitwedstrijden (dit wordt per leeftijdscategorie afgesproken).

Categorie Geboortejaar Lidgeld
seizoen

Lidgeld
jan-mei

OK-pas
seizoen

OK-pas
jan-mei

U06 °2017 100 € 60 € 25 € 15 €
U08 °2016-°2015 135 € 81 € 34 € 20 €
U10 °2014-°2013 135 € 81 € 34 € 20 €
U12 °2012-°2011 135 € 81 € 34 € 20 €
U14 °2010-°2009 160 € 96 € 40 € 24 €
U16 °2008-°2007 160 € 96 € 40 € 24 €
U18 °2006-°2005 160 € 96 € 40 € 24 €

Touch °2010-… 150 € 90 € 37.5 € 22.5 €
Dames °2007-… 250 € 150 € 62.5 € 37.5 €

Senioren °2004-… 250 € 150 € 62.5 € 37.5 €
RhinoFit

Leden
Niet leden

°2008-...
0 €

100 €
0 €

100 €
0 €
25 €

0 €
15 €

We vragen alle (reeds ingeschreven) spelers met aandrang om hun lidgeld te
storten voor 31 augustus en dit op het rekeningnummer BE50 0682 3994 8018 op
naam van Rhinos Rugby Oudenaarde en met vermelding “LIDGELD +
Leeftijdscategorie + NAAM SPELER”.

Gelieve dit te doen via het formulier in Twizzit. Eerst aanmelden via je Twizzit
account en dan het formulier invullen onder “Inschrijvingen en aankopen”:

https://app.twizzit.com/v2/public/form/bc74fcf01aba26b823746ed8227646bf
Bijvoorbeeld: “Lidgeld U16 Maarten De Bakker”

Nieuwe spelers zijn vanaf hun eerste training één maand lang (voorlopig) verzekerd
zodra ze hun gegevens hebben doorgegeven via deze link:
https://app.twizzit.com/v2/public/form/51afcbb1a852d3f2b410b5609b96c45f

2

https://app.twizzit.com/v2/public/form/bc74fcf01aba26b823746ed8227646bf
https://app.twizzit.com/v2/public/form/51afcbb1a852d3f2b410b5609b96c45f


In deze maand kunnen nieuwelingen rugby proberen op trainingen (nog geen
competitie). Indien de speler wil blijven spelen, moet het lidgeld betaald worden
tegen het einde van deze maand. Nieuwe spelers die later in het jaar beginnen
betalen het aangepaste (verminderde) bedrag.

Onze club doet mee aan het OK-pas systeem. Als je een dergelijke pas bezit, kan je
bellen of mailen naar de licentie verantwoordelijke. Meer info over de OK-pas kan
je vinden op https://www.oudenaarde.be/vrije-tijd/ok-pas.

Als je het lidgeld in verschillende schijven wil betalen of als je moeilijkheden zou
hebben met het betalen van het inschrijvingsgeld, kan je hiervoor steeds bellen of
mailen met de licentie verantwoordelijke (zie onderaan formulier).

Elke speler kan een deel van het geld terugkrijgen via zijn mutualiteit. Je ontvangt
dit automatisch digitaal als je definitief inschrijft en betaalt.

Belangrijk bij inschrijving is dat steeds gecontroleerd wordt of de adres- en
contactgegevens nog up-to-date zijn. Indien je tijdens het afgelopen jaar
veranderd bent van adres, mail of gsm-nummer, is het aangeraden om dit steeds te
laten weten.

Alle verdere vragen:

Licentie Verantwoordelijke: Karel Vandenbroucke
Mail: karel.vandenbroucke@rugby-oudenaarde.be
GSM: 0472/25.38.70
Adres: Prins Leopoldstraat 85, 9700 Oudenaarde
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