2017

"MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING"

TENNIS CLUB HAAKSBERGEN

(zie bijlage)

OPGERICHT 18 DECEMBER 1947

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Tennis Club
Haaksbergen (TCH) om van zijn/haar onderstaande rekening de jaarlijkse contributie van
hem, haar en/of eventueel gezinslid af te schrijven.:
IBAN:

"INSCHRIJVINGSFORMULIER SENIOR / JUNIOR LIDMAATSCHAP 2017"
Bij aanmelding een originele pasfoto (afm. 35 x 45 mm) bijvoegen
i.v.m. KNLTB ledenpas!!!
(Op achterzijde pasfoto naam en voorletters alsmede geboortedatum vermelden!!!)
A.u.b. formulier volledig en nauwkeurig in blokletters invullen!!!

En wenst GEEN / WEL** gebruik te maken van afschrijving in 2 (twee) termijnen
van elk 50 % en wel eind maart resp. eind september wanneer het totaal bedrag op de
gezinsrekening meer dan € 135,00 bedraagt.

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van T C Haaksbergen:

Naam en voorl.(s):
Roepnaam:

Rek.naam met voorl.(s):

Straat / huisnr.:

Adres:

Postcode / plaats:

Postcode en plaats:
Ondergetekende verklaart zich akkoord:

E-mailadres:
Tel.nummer:

Geb. d.d.:

Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Geslacht: Man
Vrouw Training gewenst: Ja
Speelsterkte (mits bekend): Enkel:
Dubbel:
Invullen indien KNLTB-bondsnr. bekend is:.

.

.

.

.

Nee

Handtekening: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

"AANMELDING VRIJWILLIGERSTAAK"
(zie bijlage)

.

.

.

.

Ondergetekende geeft zich hierbij op als vrijwilliger voor:

Baanonderhoud/ Commissiefunctie
Hulp bij jeugdactiviteiten/ Hulp bij toernooien**

(indien junior één van de ouders) Handtekening:

d.d.:
De contributie p.p. voor de periode 1 april 2017 t/m 31 maart 2018 bedraagt voor:
Senioren: 21 jaar+: € 132,50 | : 18 t/m 20 jaar (student): € 70,Junioren: 13 t/m 17 jaar: € 57,- | : 10 t/m 12 jaar: € 31,- | : t/m 9 jaar: € 18,E.e.a. onder voorbehoud dat men gedurende de twee voorafgaande jaren geen lid was van TCH!

Actie contributie 1st jaar Senior 21 jaar+: Lidmaatschap € 80,-*
Wordt je lid in de periode
van 01/04 t/m 30/06/2017: € 80,-*, van 01/07 t/m 30/09/2017: € 55,-*,
van 01/10 t/m 31/12/2017: € 30,-* en van 01/01 t/m 31/03/2018 € 0,-*
* € 12,50 éénmalig entreegeld
(N.B. Het lopende kalenderjaar minus het geboortejaar bepaalt de categorie)

Als lid van TCH/ Als ouder van jeugdlid **
Naam vrijwilliger:
Tel nummer:
**Doorhalen wat niet van toepassing is
Formulier inleveren bij of opsturen incl. Pasfoto naar:
Ledenadministratie TCH, Marcel ter Huurne
Huurnerhof 23 | 7481 EK |Haaksbergen|tel. 06-451 373 08
Ledenadministratie@tchaaksbergen.nl
Meer info op www.tchaaksbergen.nl

Jaarlijkse Contributie
Begin / medio maart ontvangt u van de penningmeester van TCH de nota voor de jaarlijkse
contributie. Deze nota dient voor 1 april te worden voldaan. Bij betaling na 1 april bent u
10% administratiekosten verschuldigd.
Per overschrijving op de bankrekening van TCH brengt de bank de vereniging € 0,14 in
rekening. Indien de betaling plaatsvindt middels een "Machtiging voor automatische
afschrijving" wordt TCH voor de collectieve overschrijving eenmalig € 0,14 in rekening
gebracht. Door een "Machtiging voor automatische afschrijving"aan TCH af te geven
voorkomt u een te late betaling en dus onnodige administratiekosten en voor TCH worden
de overschrijvingskosten aanzienlijk beperkt.
Verder besparen we op portokosten, op papier voor de rekeningen en de enveloppen. Wel
zo milieuvriendelijk.
Bovendien bespaart u de penningmeester aardig wat werk: nl. het afdrukken en vouwen
van de rekeningen, het vullen van de enveloppen, het plakken van de postzegels en een reis
naar de brievenbus.
Wordt u na 1 april lid van onze vereniging dan dient u de contributienota binnen 14 dagen
te voldoen. Zo niet dan bent 10% administratiekosten verschuldigd.
Graag willen wij u vragen om de "Machtiging voor automatische afschrijving" af te geven,
want:
Machtigen is makkelijk
U vergeet nooit te betalen
U bespaart uzelf rompslomp om een tijdige betaling te regelen
U kunt het afgeschreven bedrag laten terugboeken of uw machtiging intrekken
U kunt direct nadat uw ledenpas van de KNLTB door ons is ontvangen hierover
beschikken
Voor het verlenen van een "Machtiging voor automatische afschrijving" van de jaarlijkse
contributie dient u deze tevens in te vullen. Nogmaals, als u het niet mee eens bent met de
afschrijving, kunt contact opnemen met de penningmeester van TCH, vervolgens wordt het
afgeschreven bedrag per omgaande teruggeboekt. Daarnaast kunt u binnen een maand na
afschrijving uw bank- of girokantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken. (Kaart is
daar voorhanden)

Vrijwilligerstaak
Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zo ook onze tennisvereniging. Dankzij
de inzet van vele vrijwilligers (en sponsoren) beschikken wij over een goed geoutilleerd
tennispark met een veelheid aan activiteiten. En wat misschien nog belangrijker is, wij
kunnen dit alleen in stand houden door en met vrijwilligers.
Wij gaan ervan uit dat u beschikbaar bent voor bardienst van ca. 2 keer per seizoen, heel
gezellige een paar uurtjes uiteraard met hulp van een ervaren bardienst collega.
Verder hopen wij van ieder lid of ouder van een jeugdlid dat hij of zij een bijdrage kan
leveren in de vorm van een vrijwilligerstaak.
Geef daarom op het inschrijfformulier minimaal één onderwerp aan waarnaar uw voorkeur
uitgaat t.w.:
Baanonderhoud / Commissiefunctie /Hulp bij jeugdactiviteiten / Hulp bij toernooien
Taken recreantencommissie:
1. Opvang en begeleiding van (senior)-recreatiespelers
2. Organisatie / uitvoering t.b.v. evenementen en toernooien voor seniorleden
Taken baancommissie (baanonderhoud):
1. Zo nu en dan helpen bij het schoonhouden van het park
2. Helpen bij het onderhouden van de banen
3. Helpen bij eventuele grote klussen op het park
Taken kantinecommissie:
1. Bardienst(en)
2. Verzorgen van de planten in de kantine
3. Kleine schoonmaakklusjes
Taken wedstrijdcommissie:
1. Wedstrijdplanning toernooi en werving sponsoren
2. Open toernooi, entourage en feestavond
3. Clubkampioenschappen
Hopelijk kunnen wij op u rekenen, alvast dank.
Meer info op www.tchaaksbergen.nl

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is alleen per jaar schriftelijk
opzegbaar aan het adres van de ledenadministratie voor 1 december van elk jaar.

