Tennisvereniging De Golfbreker
Ledenadministratie / Penningmeester:
Freek Verrips
Swaalingestraat 11, 4374 BV Zoutelande
Tel. 0118-561555 / 06-42080454
Website: www.golfbrekertennis.nl
E-mail: tvdegolfbreker@zeelandnet.nl
Rabobank: NL27 RABO 0375560580
BIC: RABO NL2U

AANVRAAGFORMULIER LIDMAATSCHAP: JUNIOR/SENIOR/STUDENTENLID
TOERISTEN / VOETBAL ABONNEMENT
(2021)
Digitale pasfoto aub!!!
Achternaam:
Voorna(a)m(en):

m/v

Roepnaam:
Geboortedatum:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoon-vast:
Telefoon-mobiel:
E-mail adres:
Speelsterkte:
KNLTB nummer:
Bovengenoemde wil graag met ingang van d.d……………….. lid/abonnementhouder worden van
Tennisvereniging “De Golfbreker” te Zoutelande.
❑

Ik ga akkoord met de voorwaarden die op pagina 2 staan vermeld

Indien de aanvrager minderjarig is, graag mede ondertekening door één der ouders of verzorgers.
Handtekening:

Zie ommezijde voor verdere informatie.
INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN

evt. ouder/verzorger.
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•

Nieuwe leden en abonnementhouders zijn éénmalig inschrijfgeld verschuldigd.
Voor senioren is dit € 5,Voor junioren is dit € 2,50
Voor studenten is dit € 2,50

•

Nieuwe leden en abonnementhouders kunnen via de ledenadministratie een sleutel van het toegangshek
krijgen. De borg hiervoor is € 5,-. Bij opzegging en teruggave van de sleutel wordt dit bedrag
geretourneerd.

•

De contributie bedraagt momenteel voor:
senioren:
€ 122,senioren >80jr:
€ 80,junioren:
€ 40,- (leeftijd max. 17jr.)
studenten:
€ 50,- (leeftijd max. 25jr, jaarlijks kopie inschrijfbewijs overleggen)
voetbal abonnement:
€ 75,- (actieve spelers VV de Meeuwen leeftijd max. 21jaar.)
toeristen abonnement:
€ 75,- senior en € 30,- junior.
U ontvangt van de penningmeester jaarlijks de contributienota.
Het contributiejaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 november schriftelijk te gebeuren bij de
ledenadministratie

•

Senioren in het bezit van het I.V.A. (Instructie Verantwoord Alcoholgebruik), kunnen 6 uur
kantinedienst verrichten.
Voor ieder verricht uur wordt € 7,- uitbetaald. In overleg met de kantinecommissie mogen er ook meer
uren gedraaid worden.
Uitbetaling van de verrichtte uren vindt plaats aan het eind van het seizoen, door storting op uw
rekening.

•

Dit opgave formulier dient u met pasfoto -bij voorkeur digitaal- ondertekend in te leveren bij de
ledenadministratie:
Freek Verrips (penningmeester/ledenadministratie)
Swaalingestraat 11
4374 BV Zoutelande
Telefoon 06-42080454
E-mail: tvgolf18@outlook.com

