Nijkerkse Tennis- en Padelvereniging
Inschrijfformulier lidmaatschap tennis
Ondergetekende verleent hierbij tot
wederopzegging machtiging het inschrijfgeld en de
jaarlijkse contributie af te schrijven van:

Hiermee verzoek ik u mij in te schrijven
als lid van de Nijkerkse Tennis Club
Voornaam		

:

Achternaam		

:

Adres			

:

Postcode en Plaats

:

Telefoonnummer

:

Mobielnummer

:

Geboortedatum
E-mailadres		

:
:

IBAN-rekeningnummer :
BIC-nummer		
:
Datum			
:
Inschrijfgeld 2016:

-

-		

Speelsterkte enkel :
Speelsterkte dubbel :
Bondsnummer (eventueel) :
Beroep			
Hobby’s

:
:

Lid geworden via (naam):
Ntc heeft een leuk en enthousiast
vrijwilligersteam, die op zoek is naar leden
die samen met dit team voor een gezellige
tennisvereniging willen zorgen.
Ben je bereid ons te helpen?
Geef dan je voorkeur aan:
o Een functie in het bestuur
o Accommodatiecommissie
o Recreatiecommissie
o Jeugdcommissie
o Bar/hal commissie
o Wedstrijdzaken
o Communicatiecommissie
o Activiteiten
o Commissie buddy

V

m

€ 20,-

€ 170,Contributie senioren 2016
(het jaar waarin je 18 wordt)
€ 82,Contributie junioren 2016
(het jaar waarin je 9 wordt tot 17 jaar)
Contributie aspiranten 2016 (t/m 8 jaar) € 50,Wil gebruik maken van de
aanbieding voor volwassenen 2016
Maak keuze:
€ 50 op de ledenpas
of
4 uur gebruik binnenbaan
Het verenigingsjaar duurt van 1 januari t/m 31
december.
Opzeggingen dienen schriftelijk via het
uitschrijfformulier vóór 1 november gedaan te
worden bij de ledenadministratie.
Als seniorlid dien je bardiensten per jaar te
doen maximaal 3 naar rato van datum
inschrijving.
Wij verzoeken u dit invulbaar pdf volledig ingevuld
op te slaan en te versturen naar:
ledenadmin@nijkerksetennisclub.nl
Of in de brievenbus in de kantine of bij:
B.Kolman
Telefoon : 033-2453495 /06-51551352
Bijkerkstraat 25 3862 AD Nijkerk
E-mailadres: ledenadmin@nijkerksetennisclub.nl
Voor uw knltb pas moet u 1 pasfoto
inleveren van 35 bij 45 mm.
Beslist niet kleiner, wordt door de KNLTB niet verwerkt!
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