TENNISVERENIGING DúNDELLE
Penningmeester:
Jan van Dalen
Mandewyk 15
9243 JW Bakkeveen
06-11005893
Bankrek.: 3051.02.257

Secretaris/ledenadm.:
Judith Schaepman
J. v.d. Wielenwei 19
9243 SG Bakkeveen
0516-541804

LTC Dundelle

4
rt 197
6 maa

LEDENAANMELDINGSFORMULIER 2008
Voorletters:

Roepnaam:

Achternaam:

Meisjesnaam:

Geboortedatum:

Man

Straat:

Nr.

Postcode:

Woonplaats:

Tel.nr.

Mobiel:

Vrouw

E-mailadres:
Gezinslid/huisgenoot lid:

Ja

Nee

Eerder lid geweest?

Ja

Nee

Zo ja, wanneer
Naam vereniging:
Bondsnummer:

Speelsterkte E/D:

/

Bank-/gironummer
Ondertekening houdt tevens de verplichting in zich te houden aan de statuten en reglementen van de
tennisvereniging. Elk nieuw lid krijgt bij aanmelding, en alle leden krijgen jaarlijks in april, een
informatieboekje waarin de regels zijn opgenomen. In het “Klupblad” Bakkeveen worden in principe
alle officiële mededelingen gepubliceerd.
Voor wat betreft het lidmaatschap en betalingen nog het volgende:
Het lidmaatschap gaat bij ondertekening in en wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
De aan de vereniging verschuldigde contributie, het eventuele lesgeld en andere door het
bestuur hiervoor aangemerkte bedragen worden via automatische incasso geïnd.

Deelname aan een tennisles houdt automatisch in dat men het gehele lesgeld verschuldigd is (en
lid moet zijn!).




LET OP:
alleen schriftelijke afmeldingen bij de ledenadministrateur worden geaccepteerd; dit moet vóór 31
december geschieden en gaat het daaropvolgende jaar in. Een standaard formulier kunt u hiervoor
downloaden (www.bakkeveen/sport/tennis). Er vindt geen restitutie van betaalde gelden plaats.
Ook machtigt ondergetekende hierbij tennisvereniging Dúndelle de verschuldigde bedragen zoals
hierboven aangegeven, via automatische incasso te innen. Ondergetekende houdt evenwel het recht
een geïncasseerd bedrag binnen een maand via een opdracht aan zijn/haar bank terug te laten
boeken. Door het automatische incasso betaalt u gespreid in 4 maandelijkse termijnen (inning per
omstreeks 1 april, 1 mei, 1 juni en 1 juli).
Van de aanmelder wordt verwacht dat hij/zij (alleen senioren) bereid is vrijwilligerswerk te doen.
Graag aankruisen waar de voorkeur naar uitgaat:

bardiensten*
(*minimaal één van de twee is verplicht, lijsten
kantineschoonmaakdiensten*
worden door de kantinecommissie samengesteld)
bundelen 1x maand Klupblad (1e woensdagavond v.d. maand om 19.00 uur - duur ongeveer 1,5 uur)
commissies:
kantine
jeugd
wedstrijd
onderhoud
organiseren evenementen
bestuur
Datum:

Handtekening:

________________________
(indien minderjarig dan ouder/verzorger)
Dit formulier sturen aan de ledenadministrateur met 1 recente pasfoto!

