Aanmeldingsformulier lidmaatschap A.L.T.C. De Algemene 2018
Achternaam …………………………………………………………………
Voornaam …………………………………………………...….. M/V
Adres
….………………………………………………………………
Woonplaats ………………………………………………………………….
e-mailadres ………………………………………………………………….
Beroep
…………………………………………………………………..

Voorletters ……….…….………...
Geb. datum …………..…………….
Postcode
…………..…………….
Telefoon
…...-.………………….
Mobiel
06 -…………………..

Schrijft zich in voor het hieronder aangegeven lidmaatschap:
O • Seniorlid volledig speelrecht
O • Seniorlid met stadspas*
O • Weeklid (speelrecht maandag t/m vrijdag van 9.00 u. tot 18.00 u.)
O • Weeklid met stadspas*
O • Junioren (t/m 16 jaar)

€
€
€
€
€

190,00
165,00
105,00
91,00
63,00

*Bedoeld voor stadspashouders die tot 110% van het minimuminkomen ontvangen. Kopie brief gemeente meesturen.

De contributie geldt voor het kalenderjaar lopend van 1 januari tot 31 december. Ingeschreven
leden kunnen het hele jaar door van de banen gebruik maken, als de weersomstandigheden dit
tenminste toelaten.
Is/was lid van tennisvereniging ………............... Eerder KNLTB-competitie gespeeld ja / nee
KNLTB-bondsnummer
Huidige speelsterkte enkel ……. dubbel ……..
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan ALTC De Algemene om de
contributie eenmaal per jaar van zijn of haar bankrekening af te schrijven en verklaart hierbij kennis te
hebben genomen, dan wel kennis te zullen nemen van de statuten en het huishoudelijke reglement van
de vereniging. Deze incasso wordt uitgevoerd op basis van ons incassocontract bij ING,
incassant-id: NL 49ZZZ405307170000.
Bent u het niet eens met een incasso, dan heeft u de mogelijkheid om deze incasso bij uw eigen bank te
annuleren. Daarnaast kunt u een uitgevoerde betaling binnen 56 dagen door uw bank terug laten
boeken. In beide gevallen verzoeken we u vriendelijk contact op te nemen met de penningmeester
(penningmeester@dealgemene.nl).
Opzeggingen dienen schriftelijk, vóór 1 december door de ledenadministratie te zijn ontvangen.
Bij opzeggingen ná die datum zal het volledige lidmaatschapsgeld voor het daaropvolgende speeljaar in
rekening worden gebracht. Het lidmaatschap wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd.

Plaats ………..………………………………..……..………..… Datum …………………………………..…..………
IBAN-rekeningnummer ……………………..……….…..… ten name van ………….…………………………
Handtekening ……………………………………………….

Handtekening ouder/voogd …………..……

Aanmelden en opzeggen kan alleen schriftelijk / digitaal.
Het aanmeldingsformulier + een goede pasfoto sturen naar:
Ledenadministratie: Colenbranderhof 2, 1065 BG, Amsterdam.
Je kunt je formulier ook ondertekend en gescand en met een goede digitale pasfoto
(300 x 400 jpeg-bestand) e-mailen naar: ledenadministratie@dealgemene.nl
Voor tennislessen: kijk op de website www.dealgemene.nl
Vragen over competitie, toernooien, rackettrek etc; tc@dealgemene.nl
Vragen? Stuur een e-mail naar ledenadministratie@dealgemene.nl
Ingeschr.

Pas verzonden

Kenmerk
200218

