AANMELDINGSFORMULIER MEDEMBLIKKER TENNIS CLUB
SENIOR
Met ingang van d.d.

-

-

meld ik mij aan als lid van Medemblikker Tennis Club.

o Man o Vrouw

Voornaam
Achternaam
Straat
Postcode
Woonplaats
Telefoon privé
E-mail
			

Geboortedatum
Huisnummer

-

-

Mobiel nummer

Graag aanvinken wat van toepassing is:
Contributie € 65,- per jaar + éénmalig € 12,- inschrijfkosten
o Seniorlid 18 t/m 20 jaar
Contributie € 95,- per jaar + éénmalig € 12,- inschrijfkosten
o Seniorlid vanaf 21 jaar
Waarborgsom € 12,- éénmalig
o Ja, ik wil een parksleutel
Heeft u eerder getennist? o Ja, speelsterkte: Enkel
Dubbel
o Nee
KNLTB-bondsnummer 		
Naam huidige/vorige vereniging
Was u eerder lid van Medemblikker Tennis Club? o Ja, in
o Nee
Als we vrijwilligers zoeken, mogen we dan contact opnemen? o Ja o Misschien o Nee
Indien ja/misschien, op welk vlak wilt u een bijdrage leveren aan de vereniging:
		
Ik wil gebruik maken van de trainingsmogelijkheden:
o Ja, bel voor informatie met Johan Meyer: 06 - 47 68 36 12 o Nee

o Met het ondertekenen van dit formulier ga ik akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van
Medemblikker Tennis Club (zie www.medemblikkertennisclub.nl). Tevens ga ik akkoord met een automatische
incasso van de jaarlijkse contributie. Deze vindt half januari plaats. Wordt u gedurende het kalenderjaar lid,
dan hoeft u niet altijd de volledige contributie te betalen. Neem hiervoor contact op met de ledenadministratie.
Bij aanmelding verplicht men zich tot het eind van het seizoen lid te zijn, hetgeen inhoudt dat men tot
31 december contributieplichtig is. Tevens dient een seniorlid 2x per kalenderjaar een bar- of papierdienst
te draaien. De afkoopsom van deze diensten bedraagt € 50,- per jaar. Opzeggen lidmaatschap vóór 1 december
per mail bij de ledenadministratie of via de website www.medemblikkertennisclub.nl.

Wij vragen:
1. Een recente (pas)foto bij te sluiten voorzien van naam en geboortedatum op de achterkant.
U mag ook een digitale foto mailen (het liefst tegen een lichte achtergrond).
2. Ons te machtigen voor een automatische incasso door hieronder uw bankgegevens in te vullen:
IBANnr.
Datum

Tenaamstelling
-

-

Handtekening

Ingevuld aanmeldingsformulier kan ingeleverd worden of gescand/gemaild naar:

Ledenadministratie: Anja Muller - Westersingel 19 - 1671 GM Medemblik
E-mail: aj.muller@ziggo.nl 		
Vergeet de (digitale) FOTO niet bij te voegen!

