INSCHRIJFFORMULIER TENNISVERENIGING DE BONGERD BEUSICHEM
Voor alle vormen van lidmaatschap van onze vereniging kan het gehele jaar worden ingeschreven. De contributie wordt naar rato berekend (van de resterende maanden tot 1 januari van het nieuwe jaar).
Inschrijving bij de vereniging geschiedt tot schriftelijke wederopzegging bij de ledenadministrateur op ledenadministratie@tvdebongerd.nl (zie tevens onze website).
Naam
Geboortedatum
Man/Vrouw
Adres
Emailadres
Postcode

Woonplaats

Mobiele telefoon

Telefoonnummer thuis

Bankrekeningnummer

Naam rekeninghouder

Bondsnummer KNLTB

Ik schrijf mij in voor het volgende lidmaatschap:
Minior tot jaar waarin je 8 wordt
Contributie per jaar
Geen inschrijfgeld

Kruis
aan
€ 15
-

Young Adult vanaf het jaar waarin je 18 wordt tot jaar waarin je 23 wordt
Contributie per jaar
Inschrijfgeld

Junior vanaf jaar waarin je 8 wordt tot jaar waarin je 18 wordt
Contributie per jaar
Inschrijfgeld

Kruis aan
€ 60
€ 12,50

Senior vanaf jaar waarin je 23 wordt
€ 90
€ 12,50

Ondergetekende verleent hiermee tot wederopzegging toestemming aan TV De Bongerd
Beusichem om de jaarlijkse contributie van haar/zijn bank- of girorekening af te schrijven en heeft
wel/geen (graag invullen wat van toepassing is) bezwaar tegen het feit dat zijn/haar naam,
telefoonnummer(s) en mailadres voor andere clubleden zichtbaar zijn in de clubapp.
TV De Bongerd verzamelt als verantwoordelijke in de zin van wet AVG de door jou verstrekte
persoonlijke gegevens en gebruikt deze om jouw inschrijving te verwerken. We bewaren je
gegevens in de KNLTB ledenadministratie om je op de hoogte te houden van activiteiten. Je kunt
TV De Bongerd verzoeken jouw gegevens te verwijderen of om de gegeven toestemming in te
trekken. Ondergetekende heeft kennis genomen van het reglement en het privacy-beleid van de
vereniging op de website van TV De Bongerd.
Er wordt een spelerspas uitgereikt en een elektronische sleutel van het toegangshek. Voor deze
sleutel wordt een bedrag van € 8 borg in rekening gebracht.

Contributie per jaar
Inschrijfgeld

€ 145
€ 25

Handtekening (voor iedereen jonger dan 18 jaar, handtekening van de ouder/verzorger)

Datum: ___-___-______

……………………………………………………..

Het ingevulde formulier dient ondertekend en voorzien van een recente pasfoto ingeleverd te
worden bij:
Ledenadministratie t.n.v.
Ingrid Koedam
Achterweg 15
4112 JD BEUSICHEM

