Contributie
2018:
Senioren
€ 105,00
Junioren
€ 65,00
Aspiranten € 45,00
Tenniskids € 75,00
MET OOK IN 2018 VOOR
SENIOREN 4 GRATIS
GROEPSLESSEN (4 pers.)

AANMELDINGSFORMULIER
Naam (+ meisjesnaam)………………………………………………………………………….
Voornaam (roepnaam)……………………………………………Voorletters…………………
Adres…………………………………………………………………………………………….
Postcode…………………………Woonplaats………………………………………………….
Geboortedatum…………………..Geboorteplaats………………………………………………
Telefoon………………………….Mobiel……………………….E-mail……………………....
Speelsterkte enkel*........................Speelsterkte dubbel*...............Lidnummer*..........................
Geeft zich hierbij op als lid van tennisvereniging ’t Kèperke te Oud Gastel.
De jaarlijkse verschuldigde contributie wordt voldaan door:
Automatische incasso van IBAN-nummer**…………………………………………………...
Datum……………………..Handtekening***………………………………………………….
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Tennisvereniging ’t Kèperke doorlopende incasso-opdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Tennisvereniging ’t Kèperke. Als u het niet eens
bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. Voor meer info: raadpleeg de website www.keperke.nl
Bij aanmelding dient u dit formulier in te leveren bij het ledensecretariaat tezamen met een recente pasfoto en het
inschrijfgeld ad € 16,00 (alleen voor senioren en junioren; aspiranten betalen geen inschrijfgeld).****
De ledensecretaris is Leo Baaten. Het adres is Kruidenlaan 18, 4751 KA Oud Gastel.
Het ledensecretariaat is telefonisch bereikbaar onder 0165-512704 of per e-mail: leden@keperke.nl
*
**
***
****

voor zover van toepassing/bekend
onze vereniging werkt uit kostenoogpunt alleen met automatische incasso
indien minderjarig tevens de handtekening van een ouder/verzorger
aspiranten zijn leden tot en met 11 jaar en dit lopende jaar nog geen 12 jaar worden
junioren zijn leden van 12 tot en met 17 jaar (dit jaar 12 en nog geen 18 jaar)
senioren zijn leden ouder dan 18 jaar of dit jaar de leeftijd van 18 jaar bereiken

Voor de leeftijdsbepaling geldt de leeftijd die in een bepaald kalenderjaar wordt bereikt. Dus in het jaar dat iemand 12 jaar
wordt is hij/zij het gehele seizoen junior. Men wordt senior vanaf het begin van het seizoen in het jaar dan men 18 wordt.
Op de door u in dit formulier verstrekte gegevens is onze privacy verklaring van toepassing. Verder verwijzen wij u naar
onze statuten en huishoudelijk reglement. Dit alles is te vinden op onze site www.keperke.nl

