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Aanmelden 
 

Om verzekerd te zijn tijdens trainingen en wedstrijden dient een lid zich vooraf aan te melden door 

middel van het invullen van een inschrijfformulier. Dit gebeurt digitaal, anders is de inschrijving niet 

geldig. 

Het formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld. 

 

De ledenadministratie zal de aanvraag beoordelen binnen 5 werkdagen en bij opmerkingen contact 

opnemen met degene die zich heeft ingeschreven. 

Contributie 
 

Vanaf het moment van inschrijving is contributie verschuldigd. Bij het niet tijdig voldoen van de 

contributie heeft WRC Te Werve recht om het lid uit te schrijven. Dit heeft als gevolg dat het 

uitgeschreven lid geen gebruik meer mag maken van de faciliteiten van WRC Te Werve. 

De contributie per categorie is te vinden op www.wrctewerve.nl 

 

De contributie zal voor aanvang van het seizoen worden geïncasseerd in 1 termijn, voor de start van 

het seizoen. Bij inschrijvingen gedurende het seizoen zal de contributie direct na inschrijving 

geïncasseerd worden. 

 

Betalingsafspraken omtrent contributies dienen aangevraagd te worden via 

ledenadministratie@wrctewerve.nl 

 

Bij WRC Te Werve kan gebruik gemaakt worden van de Ooievaarspas. 

Na scannen van deze pas, zal de door ons ontvangen bijdrage verrekend worden met de 

openstaande contributie. 

 

Introductielidmaatschap 
 

Nieuwe leden hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van een introductielidmaatschap. 

Het introductielidmaatschap start op het moment van aanmelden en duurt 6 weken. 

Mocht een lid het introductielidmaatschap niet voort willen zetten, dient dit lid zich binnen 5 weken 

na aanmelding weer uit te schrijven. Bij niet tijdig uitschrijven zal het lidmaatschap automatisch 

worden omgezet en zal contributie verschuldigd zijn. 

 

Uitschrijven 
 

Uitschrijven kan alleen per einde van het seizoen, tussentijdse opzegging is wel mogelijk maar geeft 

geen recht op restitutie van de contributie. Uitschrijvingen dienen voor 1 juni ontvangen te zijn op 

ledenadministratie@wrctewerve.nl. Bij een te late uitschrijving zal het lidmaatschap automatisch 

verlengd worden. Hetzelfde geldt voor uitschrijvingen die niet naar 

ledenadministratie@wrctewerve.nl zijn gemaild. 
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Registration 
 

To be insured during training and competitions, a member must register by filling in a registration 

form. This is done digitally, otherwise the registration is not valid. The form must be filled in 

completely and truthfully. 

 

The membership administration will assess the application within 5 working days and will contact the 

person who has registered for comments. 

Membershipfee 
 

Membershipfee is due from the moment of registration. If the membershipfee is not paid on time, 

WRC Te Werve has the right to deregister the member. As a result, the deregistered member is no 

longer allowed to use the facilities of WRC Te Werve. The membershipfee per category can be found 

at www.wrctewerve.nl 

 

The membershipfee will be collected in 1 installments before the start of the season. 

For registrations during the season, the membershipfee will be collected immediately after 

registration. 

 

Payment arrangements regarding membershipfees must be requested via 

ledenadministratie@wrctewerve.nl 

 

The Ooievaarspas can be used at WRC Te Werve. After scanning this card, the compensation received 

by us will be deducted from the outstanding membershipfee. 

 

Introduction membership 
 

New members have the option to use an introduction membership. The introduction membership 

starts at the time of registration and lasts 6 weeks. If a member does not wish to continue the 

introduction membership, this member must deregister within 5 weeks after registration. If you do 

not unsubscribe in time, the membership will be automatically converted and a membershipfee will 

be owed. 

 

Deregistering 
 

You can only unsubscribe at the end of the season, early cancellation is possible but does not give the 

right to a refund of the membershipfee. Unsubscriptions must be received before June 1st by 

sending an e-mail to ledenadministratie@wrctewerve.nl. In case of late deregistration, the 

membership will be automatically extended. The same goes for deregistraions that are not e-mailed 

to ledenadministratie@wrctewerve.nl. 
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