AANMELDINGSFORMULIER SENIOREN

Originele
Pasfoto
35 x 45 mm

Hierbij geef ik mij op als lid van T.C. “TOPSPIN / MBSOV”, een afdeling van de MBSOV.
Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement.

Gelieve de
pasfoto niet met
een paperclip
of nietje te
bevestigen.

Naam + Voorl.

:

Voornaam

Adres

:

Geboortedatum :

Postcode

:

Woonplaats

Telefoon
Vast + 06 nr.

:

KNLTB nummer

:

:

:

Man / Vrouw *)

06- . . . . . . . . . . .
(indien bekend, nummer is niet vereniging gebonden)

Speelsterkte

Enkel ………. / Dubbel…………..
: Beginner / Reeds eerder getennist *)
*) doorhalen wat niet van toepassing is

E-mailadres

:

Contributie:
Bij inschrijving dient de contributie ineens te worden voldaan, ABN AMRO rekeningnummer NL08ABNA 058.75.50.465 t.n.v.
penningmeester T.C.Topspin onder vermelding: contributie van ……..(naam)
Voor de betaling van de contributie worden geen acceptgirokaarten verzonden.
Bij niet voldoen van de contributie zijn wij genoodzaakt deze vordering uit handen te geven aan een gerechtelijk deurwaarder.
De meerkosten zijn dan voor uw rekening.
Bardiensten:
Zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement en opgenomen in het Bestuursbeleid dient ieder senior lid twee bardiensten per
tennisseizoen te draaien.
Opzegging:Indien u niet vóór 1december schriftelijk opzegt bij de ledenadmin. loopt uw lidmaatschap automatisch door naar het
volgend jaar
De opzegging kan ook via E-mail, info@topspin-mbsov.nl

AANVRAAG LIDMAATSCHAP VAN DE MBSOV
U dient als gezin lid te zijn of te worden van de MBSOV ad € 24,- per jaar, waarbij inwonende kinderen van 21 jaar en ouder
gerekend worden als lid. De contributie wordt middels een incasso rond de maand april automatisch afgeschreven.





Datum

Bent u al lid van de MBSOV?
Werkzaam bij Defensie?
Welk bedrijf?
Peoplesoft (“V”) nummer:
Bankrekeningnummer:
: .........................................................

Ja/Nee *
Ja/Nee *
.......................................................
………………………………………………………
.......................................................
Handtekening:

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

Alle leden gaan hierbij akkoord dat de contributie voor de MBSOV via een incassorond de maand april automatisch wordt
afgeschreven

Datum:

Handtekening:

U kunt dit formulier, met een originele pasfoto van 35 x 45 mm opsturen naar:
Ledenadministratie T.C.Topspin / MBSOV, Saturnus 3 1785DX Den Helder.

Voor verdere verenigingsinformatie verwijzen wij u graag naar

www.topspin-mbsov.nl

