Aanmeldingsformulier
Datum inschrijving: ……………………………..
Naam + voornaam:
Straat + huisnummer:
Postcode + woonplaats:
Telefoonnummer:
Geslacht:
Emailadres:

……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………
Mobiel:
………………………………………….
Man / Vrouw*
Geboortedatum: …………………………………………
………………………………………
IBAN nummer ………………………………………….
Contributie:
per jaar / per maand
Ik maak gebruik van de aanbieding voor nieuwe jeugdleden!

o

Jeugd:

Maak kennis met tennis (lessen).

Bent u al eerder lid geweest van een tennisvereniging? :
Zo ja, bij welke vereniging en wanneer?
:
Bondsnummer KNLTB is / was
:
Speelsterktes
:
Zijn er meerdere leden van uw gezin lid?
:

€ 30,00 zie voorwaarden

ja / nee*
………………………………………………………
………………………………………………………
enkel………….dubbel………………………..
ja / nee*

(* = doorstrepen wat niet van toepassing is)

Contributie:
Senioren (17+): € 141,00 per jaar of €11,75 per maand. Naar rato in het jaar dat u lid wordt.
Junioren
: € 78,00 per jaar of €6,50 per maand. Naar rato in het jaar waarin uw kind lid wordt.
De contributie kan alleen per automatische incasso worden betaald.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een volledig jaar. Na een volledig jaar lidmaatschap kan er
per maand opgezegd worden.
Bij opzegging wordt u geacht de sleutels in te leveren bij de ledenadministratie tegen terugbetaling
van de borg, blijft inlevering achterwege dan loopt het lidmaatschap automatisch door.
__________________________________________________________________________________
De ondergetekende,
Machtigingskaart
Naam
: __________________________________________________________________
Woonplaats

: __________________________________________________________________

IBAN nummer

: __________________________________________________________________

Verleent hierbij tot wederopzegging, machtiging aan T.C. ’t Eerste Wittien om jaarlijks of per maand
contributie van bovengenoemde rekening af te schrijven.
Door middel van ondertekening van dit formulier, stemt u in met de privacy policy van onze
vereniging.
Datum: ________________

Handtekening / initialen: _______________
( voor minderjarige leden handtekening van ouders of verzorgers)

Toegang tot het tennispark en kleedruimtes
1 sleutel tegen betaling van € 15,00 borg (eenmalige incasso) ja / nee
Dit aanmeldingsformulier kunt u mailen naar lidmaatschapeerstewittien@hotmail.com of inleveren
bij Renate Eenkhoorn, Kabel 50.

Voorwaarden aanbieding tennisvereniging ’t Eerste Wittien

Junioren
Voor kinderen die nog nooit of langer dan een jaar geleden lid zijn geweest van onze
vereniging;

Maak- Kennis-Met-Tennis
◼
◼
◼
◼
◼

€ 30,00

Je hoeft geen lid te zijn
Wij bieden 5 kennismakingslessen (betaling contant aan NDO)
Bij deze tennislessen maak je gebruik van een leenracket
Het racket mag je houden als je lid wordt en doorgaat met jaartraining
Contributiebetaling en betaling van de tennislessen volgens de geldende regels.

