Lidmaatschap Aanmelding Formulier
Dit formulier in zijn geheel, inclusief recente pasfoto,
terugzenden aan :
Penningmeester Tennis Club Teuge
Bank
: Rabobank Twello
Chopinstraat 8
Rek. Nr : 36.28.41.381
7391 SE Twello
IBAN
: NL85RABO0362841381
Tel : 0571 - 274961
Verenigingsjaar
: Loopt van 1 april tot en met 31 maart
Bedanken als lid
: Zie artikel 10 van het huishoudelijk reglement.
Inschrijfgeld (eenmalig) : Senioren - Aspirant senioren € 11,50 Jeugd € 5,75
TC Teuge lidcode
:
Contributie (incl. KNLTB contributie)
KNLTB lidcode
:
Seniorleden (vanaf 17 jaar)
€ 136,50
KNLTB aangemeld
:
Ondersteunend senior lid (niet spelend)
€
65,00
jaar
Foto gescand d.d.
:
Aspirant seniorleden (14 t/m 16 jaar)
€ Per97,50
Jeugdleden (0 t/m 13 jaar)
€
72,00
Opgezegd d.d.
:
Sleutel retour

Achternaam kandidaat lid
Roepnaam
Huisadres
Postcode
Telefoon (thuis)
E-mail adres
Opgegeven door TCT lid

:
:
:
:
:
:
:

:

.....................................
Voorletters
: .....................................
.....................................
Geboortedatum
: .....................................
.....................................
Man/vrouw
: .....................................
.....................................
Woonplaats
: .....................................
.....................................
Telefoon (werk) : .....................................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Reeds KNLTB lid via andere club
Wenst sleutel voor toegang tot het park
Wenst proeflidmaatschap

Ja / Nee* (zo Ja, geef KNLTB lidmaatschap nummer .....……........................)
Ja / Nee* (borgsom à € 10,00 te voldoen bij eerste betaling)
Ja / Nee* (alleen voor jeugdleden t/m 13 jaar, zie ook artikel 11 van het huishoudelijk
reglement)

(* doorhalen wat niet van toepassing is)

Kantinedienst
○
Maandag avond (19:00 – 23:00)
○
Donderdag avond
(19:00 – 23:00)
○
Dinsdag avond
(19:00 – 23:00)
○
Vrijdag avond
(19:00 – 23:00)
○
Woensdag avond (19:00 – 23:00)
○
○
Maandag ochtend
○
Dinsdag ochtend
○
Donderdag ochtend
○
Vrijdag ochtend
○
Afkopen kantinedienst (à € 25,00 per seizoen) (alleen voor leden van 21 jaar en ouder)
( maak het rondje van uw keuze zwart

Door ondertekening van de machtiging, verleent u hierbij, tot wederopzegging, een machtiging aan Tennis Club Teuge
om van zijn/haar rekeningnummer de jaarlijks verschuldigde contributies bij vooruitbetaling af te schrijven in drie
termijnen. (november - januari – maart) (Wordt u lid tijdens het verenigingsjaar dan worden de verschuldigde bedragen voor de rest
van het lopende verenigingsjaar (of gedeelte hiervan, zie huishoudelijk reglement) in één termijn afgeschreven)
(met ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met de hierboven vermelde betalingswijze en de regels in het huishoudelijk reglement)

S€PA

Doorlopende machtiging
Naam incassant
Adres incassant
Postcode incassant
Incassant ID
Kenmerk machtiging

:
:
:
:
:

Tennis Club Teuge
De Zanden 96
7395 PB
NL74ZZZ081442100000
** dit wordt uw lidcode **

Woonplaats incassant

: Teuge

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Tennis Club Teuge om drie maal per jaar een incassoopdracht te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de te betalen contributie en uw
bank om drie maal per jaar een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Tennis Club
Teuge.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
De afschrijvingen zullen telkens vallen in de tweede week van november, januari en maart.

Naam
Adres
Postcode
Rekeningnummer (IBAN)
Plaats en datum

:
:
:
:
:

……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………..
Woonplaats
: ……..………………………….......
……………………………..
……………………………..
Handtekening(*)
: ……..……………………………...

(*) Kandidaten jonger dan 18 jaar handtekening ouder/verzorger

