AANMELDINGSFORMULIER JUNIOREN
Hierbij geef ik mij op als lid van T.C. “TOPSPIN / MBSOV”, een afdeling van de MBSOV.
Ik ga akkoord met de voorwaarden zoals vermeld in het Huishoudelijk Reglement.
(Gelieve de gevraagde informatie in blokletters in te vullen)

Voornaam:_____________________

Achternaam + Voorletter:___________________

Postcode:______________________

Adres:__________________________________

Woonplaats:____________________

Geboortedatum:____/____/________Man/Vrouw*

Telefoonnummer Vast/Mobiel:_______________________________________________
KNLTB nummer:_____________________
(indien bekend, nummer is niet vereniging gebonden

Speelsterkte: E___ /D___
Beginner/Reeds eerder getennist*

Emailadres:____________________________________________________
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
Tarieven 2018
Junioren t/m 12 jaar
Junioren t/m 17 jaar

€ 50.00
€ 70.00

De leeftijd per 1 januari van het verenigingsjaar is bepalend voor de hoogte van de contributie.
Nieuwe jeugdleden kunnen profiteren van de volgende aanbieding in 2018:
Op een pakket van 18 zomerlessen of 18 winterlessen biedt TC Topspin 25% korting.
De korting hangt af van de datum van inschrijving.
Voor 1 oktober geldt de korting voor de winterlessen.
Voor 1 april geldt de korting voor de zomerlessen.
De lessen worden verzorgt door Tennisschool Madurotennis. Opgave via info@topspin-mbsov.nl

Contributie:
Bij inschrijving dient de contributie ineens te worden voldaan, op IBAN rekeningnummer
NL 08 ABNA 0587550465 t.n.v. penningmeester T.C.Topspin onder vermelding: contributie van ……..(naam)
De contributie dient ieder jaar voor 1 maart te zijn voldaan.
Bij niet voldoen van de contributie zijn wij genoodzaakt deze vordering uit handen te geven aan een gerechtelijk
deurwaarder.
De meerkosten zijn dan voor uw rekening.
Opzegging:
Indien u niet vóór 1 december schriftelijk opzegt bij de ledenadministratie. loopt uw lidmaatschap automatisch
door naar het volgend jaar.
De opzegging kan ook via E-mail, info@topspin-mbsov.nl

Originele
Pasfoto
Datum:____/____/_______ Handtekening ouder/voogd:________________________________ 35 x 45 mm
U kunt dit formulier, met een originele pasfoto van 35 x 45 mm, opsturen naar:
Ledenadministratie T.C.Topspin / MBSOV, Saturnus 3 1785DX Den Helder.
info@topspin-mbsov.nl
Voor verdere verenigingsinformatie verwijzen wij u graag naar www.topspin-mbsov.nl

Gelieve de
pasfoto niet met
een paperclip
of nietje te
bevestigen.

