LTC Domburg

Inschrijfformulier

M/V

NAAM
VOORN(A)AM(EN)
ROEPNAAM
GEBOORTEDATUM
ADRES
POSTCODE &
WOONPLAATS
TELEFOONNUMMER
E-MAIL ADRES

Bent u beginner of gevorderd?
Indien bekend, welke speelsterkte heeft u?

1–2–3–4–5–6–7–8-9

Bent u al eens lid geweest van een
tennisvereniging? Zo ja, van welke vereniging?

⃝ Nee / ⃝ Ja, namelijk bij:

Bent u momenteel nog lid van een andere
tennisvereniging? Zo ja, van welke vereniging?

⃝ Nee / ⃝ Ja, namelijk bij:

Het lidmaatschap (2021) bedraagt € 103,- per kalenderjaar voor senioren en € 53,- voor junioren (t/m 17 jaar). Hierbij wordt uitgegaan van automatische incasso.
Indien u een nota wenst, worden de bedragen verhoogd met € 3,- administratiekosten. Het contributiebedrag voor senioren is inclusief € 20,- opgeld. Door het
uitvoeren van vrijwilligerstaken kan dit bedrag terugverdiend worden.
Indien men in de loop van het jaar lid wordt geldt het volgende: De ingangsdatum is altijd de eerste van de lopende maand tot het einde van het jaar. Senioren
betalen € 10,- per maand en junioren betalen € 5,- per maand maar nooit meer dan het jaarbedrag.
Het lidmaatschap kan alleen eindigen tegen het einde van het verenigingsjaar, met een opzegtermijn van 4 weken. Opzeggingen dienen dus schriftelijk voor 1
december bij het secretariaat gemeld te zijn.

⃝ Pasfoto toegevoegd/gemaild (i.v.m. aanmelding bij de KNLTB)
⃝ (Graag aanvinken) Hierbij geef ik de vereniging LTC Domburg toestemming tot het behouden en

verwerken van mijn persoonsgegevens voor de doelen zoals aangegeven in de privacy policy (te vinden
op onze website www.ltcdomburg.nl
HET INSCHRIJFFORMULIER + DE MACHTING KUNT U MAILEN NAAR: SECRETARIS@LTCDOMBURG.NL OF PER POST
VERSTUREN NAAR ONDERSTAAND ADRES (OF IN DE BRIEVENBUS AAN HET HEK VAN HET TENNISPARK DOEN)

Handtekening en datum:

Indien minderjarig, handtekening ouder/verzorger:

L.T.C. Domburg Tennispark de Kikkerpit
J.W. Schuurmanstraat 129 a
4357 EJ Domburg

NL20RABO0314414622
BIC: RABONL2U

LTC Domburg

Machtigingsformulier

MACHTIGING DOORLOPENDE SEPA INCASSO
NAAM

LTC Domburg

INCASSANT-ID

NL98ZZZ220241304357

KENMERK MACHTIGING

Contributie LTC Domburg

Lidmaatschap
Het lidmaatschap (2021) bedraagt € 103,- per kalenderjaar voor senioren en € 53,- voor junioren (t/m 17 jaar). Hierbij
wordt uitgegaan van automatische incasso. Indien u een nota wenst, worden de bedragen verhoogd met € 3,administratiekosten. Het contributiebedrag voor senioren is inclusief € 20,- opgeld. Door het uitvoeren van
vrijwilligerstaken kan dit bedrag terugverdiend worden.
Indien men in de loop van het jaar lid wordt geldt het volgende: De ingangsdatum is altijd de eerste van de lopende
maand tot het einde van het jaar. Senioren betalen € 10,- per maand en junioren betalen € 5,- per maand maar nooit
meer dan het jaarbedrag.
Het lidmaatschap kan alleen eindigen tegen het einde van het verenigingsjaar, met een opzegtermijn van 4 weken.
Opzeggingen dienen dus schriftelijk voor 1 december bij het secretariaat gemeld te zijn.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan:
• LTC Domburg om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het voor dat jaar
geldende contributiebedrag van uw rekening af te schrijven en
• uw bank om doorlopend het voor dat jaar geldende contributiebedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van LTC Domburg.
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.
NAAM + VOORLETTERS
ADRES
POSTCODE &
WOONPLAATS
IBAN REKENINGNUMMER

PLAATS en DATUM:

HANDTEKENING:

___________________________

___________________________

HET INSCHRIJFFORMULIER + DE MACHTING KUNT U MAILEN NAAR: SECRETARIS@LTCDOMBURG.NL OF PER POST
VERSTUREN NAAR ONDERSTAAND ADRES (OF IN DE BRIEVENBUS AAN HET HEK VAN HET TENNISPARK DOEN)

L.T.C. Domburg Tennispark de Kikkerpit
J.W. Schuurmanstraat 129 a
4357 EJ Domburg

NL20RABO0314414622
BIC: RABONL2U

