Aanmeldingsformulier
Tafeltennisvereniging “Actief”
Graag volledig invullen in blokletters:

Voor meer informatie: http://www.ttvactief.nl

Persoonlijke informatie
Achternaam:…………………………………………………………..
Voorletter(s):………… Voornaam………………………………
Adres:……………………………………………………………………..
Postcode:………………………………………………………………..
Telefoonnummer:…………………………………………………..
E-mailadres:……………………………………………………………
Geboortedatum:………………………………………………......

Volledig ingevuld formulier graag inleveren bij:
Jarko Weering
Loopstukken 19, Eelde
Telefoonnummer: (050) 309 2130
- ->
-->
-->

Overige informatie:
Aanmeldingsdatum:……………………………………………….

Woonplaats:…………………………………………………………..
Mobiel nummer:…………………………………………………….
Geslacht:………………………………………………..................

Doorhalen wat niet van toepassing is:

Contributiebetaling: 2 / 10 keer per jaar *A

Indien eerder lid van een tafeltennisvereniging, graag bondsnummer vermelden: ………………………………………………..
Word je beperkt door een handicap of chronische ziekte? Zo ja, welke: ………………………………………………………………….

A. De verschuldigde contributie, zoals vastgesteld op de ALV, wordt uitsluitend via automatische incasso geïnd.
U heeft daarbij de keuze uit inning in 2 of 10 keer per jaar. Bij 2x in maart en oktober. Bij 10x in alle maanden
behalve juli en augustus. In alle gevallen per de 1e van de maand.
B. Beëindiging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk per 31 juli, met een opzegtermijn van tenminste
4 weken bij de ledenadministratie van de vereniging (Het lidmaatschapsjaar loopt van 1 augustus tot en met
31 juli). Na beëindiging stopt de incasso.
C. De statuten, het huishoudelijk reglement, privacy reglement (AVG) en de goed gedragscode staan op
de website www.ttvactief.nl (bij “Over ons”). Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van,
en in te stemmen met, de inhoud.

Machtiging Euro-incasso (SEPA):
Aan: Tafeltennisvereniging Actief, Loopstukken 19, 9761 JR Eelde, Nederland
Incassant ID: NL80ZZZ400484680000
Kenmerk machtiging: Bondsnummer (volgt na toekenning door NTTB)
………………………….
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Tafeltennisvereniging Actief doorlopende incasso-opdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens de contributie en uw bank om doorlopend een
bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Tafeltennisvereniging Actief.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving
contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Adres, postcode, woonplaats en land van de machtiging-gever: Als boven ingevuld.
Rekeningnummer (IBAN): NL………………….……………………..

Ten name van: ..….…………………………………..

Ondertekening ouder/verzorger
(indien het lid minderjarig is)

Ondertekening nieuw lid

Plaats en datum

………………………………………………….

…………………………………………

………..…………………., ..…./.……/…..…

