Inschrijfformulier TTV Almeerspin
(Inleveren bij trainer en/of bestuurslid of email naar: info@almeerspin.nl)

Ik schrijf mij in als: aspirant lid/ definitief lid.
(Soort lidmaatschap; keuze omcirkelen)

(Geslacht omcirkelen)

Achternaam : …….……….............................................. Initialen : ...................
M/V
Roepnaam : …….................................................... Geboortedatum : ....................................
Adres
: ……………………………..........................................................................................….
Postcode
: ............................ Woonplaats : …………………………….........................................
Telefoon
: ..................................................
Mobiel : ...…….………………………………………
Primair e-mail adres : …....................................................................……………………………………..
Evt. 2e e-mail adres : ..……….….……………………………………………………………………………………………
Beroep / School : ……………..……..…………………………………….……………………………………………..
( senior)

(jeugd)

Inschrijfdatum :

.…………............................……………… (Datum 1e dag als (aspirant) lid)

Ondergetekende verklaart zich hiermee te zullen houden aan de Statuten en het Huishoudelijk
Reglement van de vereniging.
(zie website Almeerspin: www.almeerspin.nl > Ledeninfo > bij Downloaden.)

Handtekening : .........................…………………….

(Voor minderjarigen (nog geen 18 jaar) tekent ouder of voogd)

Bij inschrijving als aspirant lid hoeft alleen bovenstaande ingevuld en ondertekend te worden!
Als aspirant lid heb je het recht om enkele weken vrijblijvend deel te nemen aan trainingen en/of vrij te spelen
op de hiervoor ingeplande speeltijden. Dit is dus een kosteloos proeflidmaatschap. Wanneer je definitief lid wil
worden, onderteken deze dan zowel bovenstaand, als onderstaand t.b.v. machtiging incasso, en lever deze in
zoals geheel bovenstaand beschreven.

Aanvullende vragen bij inschrijving als definitief lid:
Ik wil WEL / NOG NIET (*) competitie spelen.
(*) keuze omcirkelen
Ik heb WEL / GEEN (*)
competitie ervaring.
(*) keuze omcirkelen
Indien je al competitie gespeeld hebt vul dan hier je bondsnummer in: …………………………………………….
Indien je competitie wil gaan spelen: in klasse ……………………………. / weet niet. (aangeven wat relevant)
Indien je ook lid bent van een andere tafeltennisvereniging: .………………………………………………… (welke?)
Met onderstaande handtekening machtigt u, tot wederopzegging, de TTV Almeerspin om
halfjaarlijks verenigingscontributie en bondsgeld van uw bank/girorekening af te laten schrijven.
Het afgeschreven bedrag kan binnen 30 dagen worden gestorneerd. Intrekking van de machtiging kan
uitsluitend schriftelijk en ondertekend, of per e-mail (penningmeester@almeerspin.nl), gericht aan de
penningmeester. Na opzegging van het lidmaatschap wordt de afgegeven machtiging automatisch stopgezet
nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan. Lidmaatschap is altijd voor minimaal een half jaar waarbij
dan ook altijd voor dat betreffende half jaar de verenigingscontributie en bondsbijdrage verschuldigd blijft!

IBAN Bankrekening nummer
Naam en voorletter(s) rekeninghouder

: ……………..……………………………………………….
: ……………..……………………………………………….

Handtekening : .........................……………………………………
(Handtekening rekeninghouder)

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of per e-mail te geschieden gericht aan het secretariaat,
e-mail: secretaris@almeerspin.nl, uiterlijk 1 juni of 1 december.

