Ledenadministratie: Joop Mevius
Brinkweg 12
7722 VA Dalfsen
Telefoon: 0529 – 430939

Penningmeester: Ab van der Vegte
Vechtvliet 11
7721 BS Dalfsen
Telefoon: 0529-432467

Aanmeldingsformulier / Machtiging Nieuwe Leden:
Formulier mailen naar: ledenadministratie@dltc-gerner.nl

of inleveren bij: Joop Mevius !!

Geslacht ¹ : Man / Vrouw ³
Voorletters ¹ :
Achternaam ¹ :
Roepnaam ¹ :
Straat/Huisnr. ¹ :

Geb. Datum
Postc./Plaats
Telef. vast
Telef. mobiel
E-mailadres

Bondsnummer ² :

¹:
¹:
¹:
¹:
¹:

Bijz.aanvraag :

/

Student-lid / Competitie-lid ª

Geeft zich hierbij op als lid van tennisclub “ DLTC Gerner “,
begin seizoen / heden / __-__- 20__ ³
met ingang van :

Pasfoto verplicht !!
voor op tennispas

Hij / Zij ³ geeft tevens tot wederopzegging, machtiging aan
“ DLTC Gerner “ voor het automatisch incasseren van:
* De vastgestelde ledencontributie
* Eventueel inschrijfgeld
* Overige gelden (training, kompetitie, buitenlid, enz.)
Bankrek. DLTC- Gerner: NL61RABO0312802714
Incassant ID: NL79ZZZ050573690000

De bedragen zullen betaald worden middels incasso in termijnen per:

35 x 45 mm!!!
kleur of zwart / wit
kan ook via e-mail worden
opgestuurd naar:
ledenadministratie@dltcerner.nl

half jaar / jaar ³

van (Iban)bankrekening nr. :
N

¹

L

te ¹

t.n.v. ¹

Het is ondergetekende bekend dat een verzoek tot terugboeking van de afschrijving tot de
eigen bank/giro moet worden gericht binnen een maand na deze afschrijving.

Vrijwilligerswerk:
Activiteiten:

Het is noodzakelijk dat leden ook af en toe vrijwilligerswerk verrichten.
Commissiewerk is één van de mogelijkheden als vrijwilliger
Bij welke activiteiten wilt u wel eens helpen?
Organiseren van toernooien
Onderhoudswerkzaamheden terrein
Kantinedienst
Jeugdactiviteiten
Commissiewerk
Eigen idee / initiatief

Voor minderjarigen dient dit formulier te worden ondertekend door één van de ouders of door de voogd.
Datum :
1: verplicht veld

Handtekening:
2: indien bekend, graag invullen

3: doorhalen wat niet van toepassing is.

ª: op aanvraag

gegevens hieronder worden voor u ingevuld
Wijkcode: _ _ _ _ _

Bondsnummer: _ _ _ _ _ _ _ _

Versie
Juni-15

