U kunt het volledig ingevulde formulier printen door op de printknop klikken.
Het volledig ingevulde formulier (3 pagina's) opsturen aan:
T.C. Hodenpijl
t.a.v. de Ledenadministratie
Eikendreef 13
2631 JG Nootdorp
E-mail : ledenadministratie@hodenpijl.nl
T.b.v. de leden-administratie en uw KNLTB lidmaatschapspas hebben wij een pasfoto nodig; wij verzoeken
u vriendelijk deze met het formulier op te sturen.
Door dit formulier op te sturen, verklaar ik akkoord te gaan met de voorwaarden zoals vermeld op pagina2
Contributiebetaling voor nieuwe leden kan alleen via automatische incasso. Ondergetekende machtigt hierbij,
tot wederopzegging, T.C. Hodenpijl om de bedragen volgens de geldende contributieregeling af te schrijven.
Rekeningnr.

Invuldatum

Handtekening

Voor junior handtekening ouder of voogd
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CONTRIBUTIE T.C. Hodenpijl 2017
De contributie wordt jaarlijks door de Algemene Ledenvergadering bindend vastgesteld. Het
entreegeld is een éénmalige bijdrage.
Contributie

Inschrijfgeld

Reductie

Senior
(zij die in het verenigingsjaar 18 jaar of ouder worden)

€ 165,00

€ 25,00

€ 11,00

Daglid-senior
(zij die alleen doordeweeks overdag willen tennissen)

€ 115,00

€ 20,00

€ 6,00

Junior
(zij die in het verenigingsjaar 13, 14, 15, 16 of 17 jaar worden)

€ 86,00

€ 15,00

€ 6,00

Junior
(zij die in het verenigingsjaar 10, 11 of 12 jaar worden)

€ 71,00

€ 15,00

€ 6,00

Junior
(zij die in het verenigingsjaar 4, 5, 6, 7, 8 of 9 jaar worden)

€ 33,00

€ 7,50

€ 3,00

Ondersteunend lid
(leden die geen speel- en stemrecht hebben)

€ 20,00

Reductie op contributie
De reductie op de contributie geldt alleen bij betaling per automatische incasso.
Kortingsregeling voor gezinnen
De korting op de contributie geldt alleen bij betaling per automatische incasso.
De gezinskorting bedraagt 10% van het lidmaatschap en geldt als minimaal 4 leden uit een gezin lid zijn.
Deze korting wordt alleen op aanvraag en achteraf verstrekt.
Na betaling van de contributie en het inschrijfgeld wordt u spelend lid van T.C. Hodenpijl. Indien er een
ledenstop is, wordt u na ontvangst van het inschrijfgeld, op de wachtlijst geplaatst.
Alle bedragen zijn inclusief KNLTB contributie.
Bardienst Verplicht
Voor een goed gevuld barschema en een goede integratie binnen de club en haar cultuur
worden nieuwe leden de eerste 2 jaar voor twee bardiensten ingeroosterd.
Opzegging van het lidmaatschap
Opzegging kan alleen schriftelijk (per email of brief) geschieden bij de Ledenadministratie van de vereniging.
De opzegging dient in ons bezit te zijn vóór 1 januari voorafgaande aan het jaar dat men geen lid meer
wenst te zijn
Persoonsgegevens
Zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een "geindentificeerde of indentificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent
dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan
worden achterhaald. Als u lid wilt worden van T.C. Hodenpijl wordt u gevraagd om een aantal persoonlijke gegevens in te vullen,
zoals
naam,zoals
emailadres,
huisadres enhuisadres
gegevensenom
uw betaling
in te vullen,
naam, emailadres,
gegevens
om te
uwkunnen
betalingverwerken.
te kunnen verwerken.
Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor
u ze heeft verstrekt.
Aansprakelijkheid
T.C. Hodenpijl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen van
leden en/of introducés. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens hun
aanwezigheid op het tennispark.
Door administratie in te vullen:
Lidnummer

:__________________

Datum speelgerechtigd

In ledenbestand

:__________________

Datum beëindiging lidmaatschap :_________________

KNLTB ingevoerd :__________________

Aanvraag beantwoord d.d.
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:_________________

:_________________

