AANMELDINGSFORMULIER LIDMAATSCHAP
TEVENS MACHTIGINGSFORMULIER
Naam:

Voornaam:

Voorletters:

 man

Adres:
Postcode:

Geb. datum:

Plaats:

Telefoon:

IBAN:

t.n.v.:

 vrouw

E-mail:
Bent/was u reeds lid van een andere tennisvereniging?
Indien ja, van welke vereniging?
 Ja,
 Nee
Lidnummer KNLTB:

Speelsterktes:

/

Hoe weet u van deze actie?
Heeft u interesse om binnen de vereniging een vrijwilligersfunctie in te vullen? Wij nemen graag
contact met u op voor verdere toelichting.
 Ja
 Nee

Betaling contributie:
Bij betaling van de contributie middels automatische incasso, wordt er per lid (met uitzondering van
donateurs) € 7,- korting op de contributie gegeven. Bij het combilidmaatschap is deze korting reeds in
het contributiebedrag verrekend (deze worden in twee gelijke delen geïncasseerd in de maanden
maart en september).
Voor een seniorlid met twee of meer jeugdleden uit één gezin, geldt voor het tweede jeugdlid een
korting van 50% en voor elk volgend jeugdlid een korting van 100%.
Ondergetekende verklaart zich te zullen houden aan de binnen de vereniging geldende regels
(Statuten, Huishoudelijk Reglement, Baan- en Afhangreglement welke zijn op te vragen).
Ondergetekende geeft hierbij akkoord voor het automatisch incasseren van het inschrijfgeld en de
jaarlijkse contributie van bovenstaand bankrekeningnummer:
 Ja
 Nee

Handtekening kandidaat lid:

Datum:

Handtekening ouder/voogd:

(indien jonger dan 18 jaar)

Dit formulier bestaat uit twee pagina’s.
S.v.p. beide invullen en inleveren.

Contributie bedraagt:
Zomer
lidmaatschap

Winter
lidmaatschap

Combilidmaatschap

n.v.t.

n.v.t.

€ 32,00

Jeugdleden tot 12 jaar

€ 65,00

€ 25,00

€ 90,00

Jeugdleden tot 17 jaar

€ 90,00

€ 25,00

€ 115,00

Seniorleden

€ 188,00

€ 46,00

€ 222,00

Studenten*

€ 145,00

€ 40,00

€ 173,00

67+ leden

€ 145,00

€ 40,00

€ 173,00

n.v.t.

€ 66,00

n.v.t.

Zomer
lidmaatschap

Winter
lidmaatschap

Combilidmaatschap

n.v.t.

n.v.t.

Soort lidmaatschap
Minileden

Geen lid van de Blauwe Reiger

Geeft zich op als (aankruisen wat van toepassing is):
Soort lidmaatschap
Mini, op 1 januari 4, 5 of 6 jaar
Jeugd, op 1 januari 7 jaar t/m 11 jaar
Jeugd, op 1 januari 12 t/m 16 jaar
Senior, op 1 januari 17 jaar of ouder
Studenten, senior tot 24 jaar*
67+, op 1 januari 67 jaar of ouder
Geen, alleen winterperiode

n.v.t.

n.v.t.

* Voor studenten en U-pas houders:
Indien u in het bezit bent van een geldige studentenkaart of U-pas, kunt u voor contributiekorting in
aanmerking komen. Voor de voorwaarden, zie onze site: www.blauwereiger.nl/lidmaatschap voor de
verwijzing naar de procedures.

Voor (nieuwe) leden van TV De Blauwe Reiger:
A.u.b. dit inschrijfformulier samen met een recente pasfoto** in gesloten envelop deponeren in de
brievenbus (die hangt in de hal van het clubhuis aan de bestuurskamer) of mailen naar de
ledenadministratie: ledenadmin@blauwereiger.nl
** Indien u op dit moment reeds een KNLTB-pas met recente foto heeft dan is een pasfoto nu niet nodig.

TV De Blauwe Reiger
Reigerskamp 232, 3607 HM Maarssen
Postbus 1581, 3600 BN Maarssen
Email: ledenadmin@blauwereiger.nl
www.blauwereiger.nl

Dit formulier bestaat uit twee pagina’s.
S.v.p. beide invullen en inleveren.

