AANMELDINGSFORMULIER
ADUARDER TENNIS CLUB
Geacht nieuw Clublid,
Het bestuur van ATC, de Aduarder Tennis Club, heet u van harte welkom als lid. We hopen
dat u zich snel bij onze vereniging thuis zult voelen.
Hieronder volgt een formulier. We willen u verzoeken om de vragen zo volledig mogelijk te
beantwoorden. Let op: het formulier is pas helemaal ingevuld wanneer u het hebt
ondertekend. Als u jonger bent dan 18 jaar dient het formulier worden ondertekend door
een van uw ouders of verzorgers.
Let op: door het formulier te ondertekenen, geeft u ook toestemming aan de Aduarder
Tennis Club om doorlopende incasso-opdrachten naar uw bank te sturen om het
contributiebedrag van uw rekening af te schrijven. Als u het niet eens bent met een
afschrijving kunt u die laten terugboeken. Neem daarvoor binnen acht weken na
afschrijving contact op met uw bank. U kunt uw bank ook verdere vragen stellen over de
voorwaarden van een doorlopende incasso-opdracht.
Wilt u het formulier, nadat u het hebt ondertekend, met een zo scherp mogelijke pasfoto
inleveren bij het secretariaat? De pasfoto is van groot belang voor de verplichte inschrijving
bij de KNLTB en het bijbehorende ledenpasje.
Na het formulier vindt u nog enkele regels van huishoudelijke aard. Wilt u die even
doorlezen?
Meer informatie vindt u op de website van de vereniging: www.aduardertennisclub.nl
Secretariaat ATC
Kleiweg 16
9831 PL Aduard
info@aduardertennisclub.nl
Graag tot ziens op de tennisbaan!
Het bestuur van ATC

Voornaam
Naam
Geboortedatum
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon (vast)
Telefoon (mobiel)
E-mailadres
Rekeningnummer
(IBAN)
Naam van de
rekeninghouder
Indien u al eerder lid bent geweest bij een tennisvereniging, wilt u dan (indien bekend)
speelsterkte en KNLTB-nummer vermelden?
Speelsterkte
KNLTB-nummer

Voorkeuren voor klussen, waarbij van elk lid een bijdrage verwacht wordt (voor een
overzicht van de mogelijkheden, zie www.aduardertennisclub.nl/klusomschrijvingen.html)
Eerste voorkeur
Tweede voorkeur
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Ondertekening en doorlopende machtiging (SEPA)
Naam incassant: Aduarder Tennisclub
ID incassant: NL86ZZZ400235270000
Kenmerk machtiging: ____________________ (in te vullen door ATC)
Plaats
Datum
Handtekening

Indien u nog geen
18 jaar oud bent:
Handtekening van
ouder/verzorger

Regels voor leden van ATC (zie ook www.aduardertennisclub.nl)
Contributie
Het boekjaar van de vereniging loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie wordt
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedraagt momenteel jaarlijks:
• Senioren
€ 125,00 (1e jaar € 100,00, voor wie zich op of na de open

•
•

dag van het desbetreffende jaar heeft aangemeld)
+ € 18,00 KNLTB-bijdrage (verplicht)
junioren t/m 17 jaar * € 57,50 (1e jaar € 37,50)
+ € 18,00 KNLTB-bijdrage (verplicht)
pupillen t/m 13 jaar ** € 32,50 (1e jaar € 00,00)
+ € 18,00 KNLTB-bijdrage (verplicht)
* t/m 17 geldt voor het kalenderjaar waarin de junior 17 wordt.
** t/m 13 geldt voor het kalenderjaar waarin de pupil 13 wordt.

•
•
•
•

Leden die deelnemen aan de voorjaarscompetitie betalen daarvoor € 24,00.
Leden die deelnemen aan de najaarscompetitie betalen daarvoor € 24,00.
Donateurs betalen € 10,00.
Leden die deel uitmaken van de Club van 50 betalen daarvoor jaarlijks € 50,00.
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Adreswijziging
Bij verhuizing of anderszins dient het nieuwe adres te worden doorgegeven aan het
secretariaat.
Opzegging
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij het secretariaat en dient
te geschieden vóór 1 december. Alleen dan wordt niet de gehele of gedeeltelijke contributie
van het volgende jaar in rekening gebracht.
Opzeggen via bestuursleden, commissieleden, trainers e.d. is NIET mogelijk.
Bij bedanken als lid in het eerste kwartaal wordt € 25,00 en de bijdrage aan de KNLTB in
rekening gebracht.
Reglementen
Kopieën van het huishoudelijk reglement zijn op aanvraag te verkrijgen bij het secretariaat.
Andere informatie over de reglementen vindt u op www.aduardertennisclub.nl

