Aanmeldingsformulier

Ouder-Kind Lidmaatschap 2018
6.

Reglement
1.
2.
3.
4.
5.

Het kind is jeugdlid van TC Weert en volgt training bij TC Weert.
Een van de ouders wordt Ouder-Kind lid gedurende de zomer- of
wintertrainingen.
De ouder betaalt € 20 contributie.
De ouder ontvangt een Ouder-Kind pasje met hierop de naam en
het bondsnummer van het jeugdlid.
De ouder mag gebruik maken van een tennisbaan samen met het
jeugdlid, elke dag van de week tot 19.00 uur.

Doorlopende machtiging

Uitgezonderd zijn de banen die in gebruik zijn voor trainingen,
competitie/toernooien of evenementen.
7. Het reglement afhangsysteem is van toepassing.
8. Vóórdat de baan wordt betreden dienen zowel het KNLTB pasje
van het junior lid als het Ouder-Kind-pasje te worden
afgehangen op het afhangbord.
9. Een Ouder-Kind-pasje wordt maximaal 1x verstrekt per kind.
10. Na de zomer- of wintertrainingen verloopt het Ouder-Kind
lidmaatschap. Indien gewenst kan de ouder zich aanmelden als
lid van TC Weert door aanmelding via de reguliere regelgeving.

SEPA

Naam

Tennisclub Weert

Adres

Fuutstraat 10

Postcode

6005 JZ

Plaats

Weert

Kenmerk
machtiging

Contributie

Door ondertekening van dit formulier geef je toestemming aan Tennisclub Weert om doorlopende incassoopdrachten te sturen naar je bank om een bedrag van je rekening af te schrijven en aan je bank om doorlopend
een bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Tennisclub Weert.
Als je het niet eens bent met een afschrijving kun je deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na
afschrijving contact op met je bank. Vraag je bank naar de voorwaarden.

Naam

Voornaam

Adres

Voorletters

Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

Email
Periode lidmaatschap
IBAN

Plaats en datum




Geb.datum
Geslacht

M/V

Naam jeugdlid
Bondsnummer jeugdlid
zomertraining
wintertraining

NL____ ________ ________ __
Handtekening
Mei 2018

Inleveradres

Olof-Jan Buunk
Veldbloemstraat 22
6002 CH Weert

Ledenadministrateur TC Weert
Tel.: 0495 – 541 415
email: ledenadministratie@tcweert.nl

