KNLTB :
Davilex :
Email
:
Pasfoto :
Excellijst :

Secretariaat :
Stefan Boumans
Postbus 56
4050 EB Ochten
Tel : 06-42620662.

Dit vakje niet invullen.

AANMELDINGSFORMULIER SENIOREN.

Verplicht:
OFFICIEËLE

Naam

:.....................................................................................................

*

1

Man / Vrouw

PASFOTO
Voorletters :................................. Voornaam: ....................................................................
BIJVOEGEN.
Adres
Postcode

:...................................................................................................................................
: ....................................................Woonplaat:...................................................................

Geboortedatum :............................................... Telefoonnummer

:......................-.........................

Bank / giro rek. : …………………………………………………………………………………………..…..
E-mail adres

:………………………………………………………………………...…………………..…..

Ik wens lid te worden van tennisvereniging "De KLEIMEPPERS" en aanvaardt
hiermede het persoonlijk lidmaatschap van de K.N.L.T.B. met alle daaraan verbonden
rechten en verplichtingen.
Contributie volwassenen : € 155,-- per jaar met verplicht bar of onderhoudsdiensten. Aanbieding
1e jaar tot eind dec. : € 50,-- . *2 met verplicht bar of onderhoudsdiensten.
Voorkeur inning contributie: *1 ineens / in 4 termijnen
Alle nieuwe leden gaan bij ondertekening van dit formulier akkoord met een automatische incasso van de
contributie. De contributie wordt ineens of in vier kwartaaltermijnen geïnd.

Ga verder op bladzijde 2.
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U bent verplicht bar diensten of onderhoudsdiensten te draaien..
Mijn voorkeur gaar uit naar *1 bar / onderhoudsdienst.
Baan en tuin onderhoud is op zaterdagmorgen.
Schoonmaak clubhuis is op dinsdag en zaterdagochtend.

*1 ja / nee.
Voorkeur *1 ja / nee.

Voorkeur

Bardienst voorkeur : maandagavond, dinsdagavond, woensdagavond, donderdagavond. Ook kunt
op feestavonden of competitie dagen bardienst draaien. Gaarne voorkeur hieronder vermelden.
Voorkeur bardienst op : ……………………………………………………………….

U verklaart *1 wel / geen lid te zijn van een andere tennisvereniging.
Zo ja, mijn bondsnummer is ............................................., mijn speelsterkte is

U bent

...................................

ermee bekend: -

dat het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
- dat de beëindiging van het lidmaatschap schriftelijk vóór 31
november dient te geschieden bij het secretariaat.
- dat bij opzegging na 31 november de volle contributie over het
volgende jaar volledig verschuldigd is!!

Het infoboekje van onze club wordt na ontvangst van dit formulier door de secretaris digitaal naar u
toegestuurd!

Datum :............................................................

Handtekening :........................................................................................................(altijd door een volwassenen)

*1
*2

Door halen wat niet van toepassing is
Deze actie geldt alleen voor nieuwe leden die geen lid zijn (geweest) van een/onze
tennisvereniging, of ingeschreven staan bij de KNLTB
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