Inschrijf-winter

Aanmeldingsformulier Winterlid LTC Wings-Blokker
[ ] Juniorlid - winterlid tot 18 jaar

contributie € 30,00 + € 15,- borg tijdelijke pas*

[ ] Seniorlid - winterlid vanaf 18 jaar

contributie € 60,00 + € 15,- borg tijdelijke pas*
* Eenmalig

Met ingang van dd. ………………………… meld ik mijzelf/mijn zoon/dochter aan als winterlid van LTC Wings-Blokker.
Voorletters

……………………… Roepnaam ………………………………………. [ ] M [ ] V

Achternaam

……………………………………………………………............ Geboortedatum …………………………….

Straat

.…………………………………………………………………… Huisnummer ……………………………….

Postcode

………………… Woonplaats …………………………………………………………………………………….

Telefoon privé ……………………………………… Mobiel nummer ………………………………………............................
E-mail

……………………………………………………………………………………………………………………….

Ik wil deelnemen aan de KNLTB-wintercompetitie [ ] Ja [ ] Nee
Deelname betekent € 17,50 extra kosten i.v.m. aanmelding/bondsbijdrage KNLTB.

Heeft u eerder getennist? [ ] Ja

[ ] Nee

Speelsterkte: Enkel ……. Dubbel …….

KNLTB-bondsnummer: ………………………… Naam huidige/vorige vereniging: ………………………………………
Was u eerder lid van LTC Wings-Blokker? [ ] Ja [ ] Nee

Zo ja, wanneer: ………………………………………..

Kent u iemand die lid is van LTC Wings-Blokker? Zo ja wie?
Naam: ……………………………………………………… Naam: ……………………………………………………………….
Als we vrijwilligers zoeken, mogen we dan contact opnemen? [ ] Ja
[ ] Misschien
Indien ja/misschien, op welk vlak wilt u een bijdrage leveren aan de vereniging:

[ ] Nee

] Kantine
[ ] Seniorenactiviteiten [ ] Website en/of nieuwsbrieven (digitaal) [ ] Geen voorkeur
[ ] Park en banen [ ] Jeugdactiviteiten
[ ] Ledenadministratie
Met het ondertekenen van dit formulier ga ik akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van
LTC Wings-Blokker (zie www.ltcwingsblokker.nl). Tevens ga ik akkoord met een automatische incasso van de
jaarlijkse wintercontributie. Deze vindt eind september plaats.
Bij aanmelding als winterlid verplicht men zich tot 31 maart lid te zijn, hetgeen inhoudt dat men van 1 oktober
t/m 31 maart contributieplichtig is. Indien er wordt deelgenomen aan een winteractiviteit dient een seniorlid 1x
bardienst te draaien in de periode november t/m maart.
Wij vragen u:
1. Een recente (pas)foto bij te sluiten voorzien van naam en geboortedatum op de achterkant. U mag ook een digitale
foto mailen (het liefst tegen een lichte achtergrond).
2. Ons te machtigen voor een automatische incasso door hieronder uw bankgegevens in te vullen.
IBANnr. ………………………………………………….….Tenaamstelling ……………………………………………………..
Datum …………………………………………………Handtekening ……………………………………………………………….
(bij minderjarige, handtekening ouder/verzorger)

Vergeet de (digitale) FOTO niet bij te voegen! Gaarne opsturen of scannen/mailen naar:
Ledenadministratie
Nicole van Beckhoven, Hemweg 1A,1608 HL Wijdenes, Tel: 0229-503041, Email ledenadministratie@ltcwingsblokker.nl

