TV METGENSBLEEK

Ledenadministratie
Sjoerd de Jong
Trekvogelweg 115

Aanmeldingsformulier

3815 LC Amersfoort
Telefoon: 06-27493039
E-mailadres: ledenadministratie@metgensbleek.nl
__________________________________________________________________________________________________
Hierbij geef ik mij op als lid van Tennisvereniging Metgensbleek.
☐ seniorlid
☐ daglid
☐ studentenlid

☐ juniorlid A
☐ juniorlid B

☐ gastwinterlid senior
☐ gastwinterlid junior

Voorletters en achternaam: .................................................................................................................. man / vrouw *
Roepnaam:

................................................... Geboortedatum : ......................................................

Adres:

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

Postcode:

............................................. Woonplaats: ...................................................................

Telefoon privé:

...............................................Mobiel: ...........................................................................

E-mailadres:

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

Doorlopende machtiging

SEPA

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Tennisvereniging Metgensbleek om de te vorderen
bedragen te incasseren door automatische afschrijving van uw bankrekening:

NL - -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- t.n.v. ................................................

Datum: .................................
Handtekening aanvra(a)g(st)er:

Handtekening van ouders of voogd:
(voor personen tot 18 jaar)

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

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

Kenmerk machtiging: .......................................... ( lidnummer KNLTB)
( in te vullen door TV Metgensbleek )
Bent u reeds lid (geweest) van een tennisvereniging? Ja / Nee*
Zo ja, welke vereniging? .....................................................................Lidnummer KNLTB ...........................................
Uw speelsterkte enkel:
dubbel:

1/2/3/4/5/6/7/8/9*
1/2/3/4/5/6/7/8/9*

Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, opsturen naar of afgeven bij:
Ledenadministratie TV Metgensbleek, Trekvogelweg 115, 3815 LC Amersfoort

Graag ontvangen wij van u voor de ledenpas een recente pasfoto met op de achterkant
uw naam. Het formaat mag niet kleiner zijn dan 35 x 45 mm!! De foto krijgt u terug.
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Niet invullen:

Datum : ___________________________
KNLTB: ___________________________
Brief……..☐ Toegang park....☐
Foto…..... ☐ KNLTB-pas…....☐
Mail……...☐ Lesformulier…..☐

TVM:

___________________________

Tijd. pas: __________________________

TOELICHTING
Lidmaatschap TV Metgensbleek (dit is exclusief lesgeld)
Seniorlid:
Dit is een lid die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd heeft bereikt.
Speeltijden: ma. t/m za.: 08.30 - 23.00 uur
zondag
: 09.00 - 18.00 uur
Contributie: € 170,00 (1 april - 31 maart ) Het hoofdlid ( eerste lid van een gezin) ontvangt de post.
Daglid:
Dit is een seniorlid dat beperkte speelmogelijkheden heeft.
Speeltijden: 1 april t/m 30 september
: 08.30 - 17.00 uur ( uitsluitend op werkdagen)
1 oktober t/m 31 maart
: ma. t/m za. 09.00 – 23.00 uur
zondag
09.30 – 18.00 uur
Contributie: € 120,00 (1 april - 31 maart )
Studentenlid:
Dit is een lid die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd heeft bereikt t/m het
jaar waarin je 26 wordt. Als je aan kunt tonen dat je schoolgaand cq studerend bent, heb je recht op
studentenkorting.
Speeltijden: ma. t/m za.: 08.30 - 23.00 uur
zondag
: 09.00 - 18.00 uur
Contributie: € 130,00 (1 april - 31 maart )
Juniorlid:
Dit is een lid die op de eerste januari van het verenigingsjaar de zeventienjarige leeftijd nog niet heeft bereikt.
Een juniorlid heeft dezelfde speeltijden en speelrechten als een seniorlid tegen een gereduceerde prijs.
Speeltijden: ma. t/m za.: 08.30 - 23.00 uur
zondag
: 09.00 - 18.00 uur
Contributie: € 100,00 (Junioren A) voor leden van 13 t/m 17 jaar
€ 75,00 (Junioren B) voor leden die op de eerste januari van het verenigingsjaar de twaalfjarige
leeftijd nog niet hebben bereikt.
Gast-winterlid:
Speeltijden: 1 oktober - 31 maart : ma. t/m za. 09.00 – 23.00 uur
zondag
09.30 – 18.00 uur
Contributie: gastwinterleden betalen geen inschrijfgeld.
Senior
: € 70,00
Junior
: € 50,00
Inschrijfgeld (eenmalig):
Senioren
: € 25,00

Studenten en junioren : € 15,00

Contributie
De contributie wordt berekend over een volledig seizoen. Bij aanmelding vanaf de maand augustus vindt
voor het lopende seizoen de berekening plaats op basis van het aantal resterende maanden van het seizoen.
Gezinskorting 3e gezinslid € 10,00, 4e gezinslid € 15,00, 5e gezinslid € 25,00
Na aanmelding ontvangt u een tijdelijke pas met een beperkte geldigheidsduur. Nadat wij uw ledenpas van
de KNLTB hebben ontvangen en alle aan T.V. Metgensbleek verschuldigde bedragen door u zijn voldaan,
wordt deze naar u toegestuurd. De tijdelijke pas in de envelop doen en in de witte brievenbus deponeren.
Machtiging periodieke afschrijving
De machtiging kan door TV Metgensbleek uitsluitend worden gebruikt om de contributie te innen.
Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de verleende machtiging automatisch ingetrokken.
Opzeggen lidmaatschap
Dit kan alleen gebeuren bij de ledenadministratie, schriftelijk of per e-mail vóór 31 december van het
lopende verenigingsjaar.
Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap vindt geen verrekening dan wel restitutie plaats van de
betaalde contributie.
Bij opzegging na 31 december van het lopende verenigingsjaar zal € 25,00 in rekening worden gebracht.
Na 1 februari van het volgend jaar worden opzeggingen niet meer in behandeling genomen en betaalt
men het volledige contributiebedrag.
Onze banknummer: NL 46INGB0005450495 t.n.v. TV Metgensbleek
Ons Privacy Beleid kunt u vinden op alle pagina’s van onze website www.metgensbleek.nl

