Aanmeldingsformulier lidmaatschap
& machtigingsformulier automatische incasso
Naam en voorletters

: ……………………………………………………………………………....

Roepnaam

: ………................................

Adres

: …………………………………………………………………………….…

Postcode/Woonplaats

: ……………………………………………

E-mailadres

: ……………………………………………………………………………....

Geboortedatum

: .......... - .......... - ……………

IBAN - nummer

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

Telefoon ………………….….

Geslacht : M / V

Tenaamstelling rekeninghouder : ...............................................................................................
KNLTB nummer: (Indien bekend) ………………………. Speelsterkte enkel : ....... dubbel: .......
Fotonummer: (Indien bekend) …………………………….
Gaat wel / niet (doorhalen wat niet van toepassing is) akkoord met het via e-mail toezenden van de
vergaderstukken van de vereniging.
Geeft wel / geen toestemming (doorhalen wat niet van toepassing is) om foto’s van het aangemelde
lid / leden op de website www.wintelre.info/home-meppers van Tennisvereniging De Meppers bij
berichten over verenigingsactiviteiten te plaatsen.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Tennisvereniging De Meppers om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven wegens “Contributie” en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te
schrijven overeenkomstig de opdracht van Tennisvereniging De Meppers. (Verplicht voor alle nieuwe
leden: zie het huishoudelijk reglement). 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.
Datum :……… - ……… - ………..

Handtekening (voor junioren van ouder of verzorger):
Formulier met voor elk aangemeld lid een pasfoto van ca. 35x45 mm (eis KNLTB) met achterop
naam en geboortedatum retourneren naar ledenadministratie:
Willem Oosterbosch, Bijsterveld 14, 5513 NN Wintelre.
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CONTRIBUTIE TARIEVEN VOOR 2021:
Categorie
Entreegeld

Bedrag
€

5,00

Toelichting
Eenmalig verschuldigd op de eerste contributienota

Junior < 13 jaar

€

27,50

Zij die op 1-1 van het contributiejaar nog geen 13 zijn
geworden

Junior ≥ 13 en < 17

€

35,00

Zij die op 1-1 van het contributiejaar nog geen 17 jaar zijn
geworden

Senior

€

85,00

Zij die op 1-1 van het contributiejaar de 17 jarige leeftijd
bereikt hebben

VOORWAARDEN:
Opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk (eventueel per e-mail) aan de ledenadministratie van het bestuur. Opzegging van het lidmaatschap voor het nieuwe verenigingsjaar dient
te geschieden voor 3 december van het lopende verenigingsjaar. Bij een opzegging in strijd met het
voorgaande eindigt het lidmaatschap pas op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum
waartegen was opgezegd.

CONTRIBUTIEBETALING (Huishoudelijk reglement artikel 2, lid 8);
Vanaf verenigingsjaar 2010 is het voor nieuwe leden verplicht om verschuldigde contributie en overige
bijdragen te voldoen via Automatische Incasso. De Automatische Incasso wordt eenmalig ondertekend
(d.m.v. het inschrijvingsformulier) en is geldig gedurende de volledige lidmaatschaps-duur.
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