AANMELDING LIDMAATSCHAP
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van Tennisvereniging Stiens:
naam :

______________________________________

m/ v

voornaam :

_______________________________ geb. datum : ____________

adres :

_______________________________________

postcode : _________ woonplaats : _______________________ tel : _________________
lidnummer KNLTB (alleen invullen indien u nog geregistreerd staat bij de KNLTB) : _________________
speelsterkte enkel: ____ dubbel ____
e-mailadres :

__________________________________________

IBAN bankrekening : _______________________________
Hij/zij verklaart akkoord te gaan met de ‘rechten en verplichtingen van de leden’ zoals deze op hoofdlijnen zijn
vermeld op pagina 3 van dit aanmeldingsformulier. Alle reglementen zijn gepubliceerd op www.tvstiens.nl.
Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Tennisvereniging Stiens om van zijn/haar bovengenoemde
bankrekening de contributie
o jaarlijks in één keer af te schrijven
o jaarlijks in drie termijnen (april, juli en september) af te schrijven
en het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld - en de bij deelname daaraan verschuldigde competitie- en
clubkampioenschapbijdrage – en andere bijdragen in één keer af te schrijven.

Indien minderjarig is ondertekening door ouder/voogd met vermelding van naam nodig
naam ouder/voogd : ____________________________________
datum : _________________

handtekening : __________________________________
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PASFOTO
Met het aanmeldingsformulier moet ook een pasfoto ingeleverd worden (afdruk of digitaal). Deze komt op de
lidmaatschapspas. De pasfoto mag kleur of zwart/wit zijn; afmeting standaard pasfoto formaat (35x45 mm).
Digitaal moet deze foto in bmp, jpg, png of tif formaat geleverd worden in de afmetingen 300x400 pixels.

Contributies (periode 1 april 2017 – 1 april 2018) :
senioren, 19 jaar en ouder
senioren, 18 jaar
junioren (12 t/m 17 jaar)
aspirant junioren (11 jaar en jonger)
studenten*

€ 125,00
€ 85,00
€ 69,00
€ 55,00 (1e jaar € 15)
€ 85,00

*Voorwaarde : mits bij aanmelding een kopie van de OV-jaarkaart wordt ingeleverd.

Voor de hoogte van de te betalen contributie is bepalend het jaar waarin de aangegeven leeftijd wordt bereikt.
Het inschrijfgeld is € 10,00 (junioren en aspirant-junioren betalen geen inschrijfgeld).

Aanmeldingsformulier met pasfoto inleveren bij de ledenadministratie:
Carin Akse, Canterstins 31, 9051 HK Stiens
of mailen naar administratie@tvstiens.nl

Aanmeldingsformulier lidmaatschap Tennisvereniging Stiens, versie maart 2017
2

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN
De rechten en verplichtingen van de leden staan in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Besluiten over afzonderlijke maatregelen kunnen worden genomen door de algemene ledenvergadering.
De belangrijkste rechten van een lid zijn:
a.

Om gedurende het gehele jaar gebruik te mogen maken van de tennisaccommodatie. Het
bestuur is echter bevoegd daarop op bepaalde dagen en uren een uitzondering te maken.

b.

Om alle bijeenkomsten (met uitzondering van bestuurs- en commissievergaderingen),
wedstrijden en andere activiteiten van de vereniging te mogen bijwonen

c.

Om niet-leden te introduceren, mits daarvoor vooraf een introducépas wordt gekocht. Het lid is
verantwoordelijk voor het gedrag van de introducé.

De belangrijkste verplichtingen van een lid zijn:
a.

Om zich strikt te houden aan het baanreglement.

b.

Adresveranderingen zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie door te geven (via e-mail of
brief).

c.

Om, wanneer het lid 18 jaar of ouder is, maximaal driemaal in het verenigingsjaar bardiensten te
doen. Het lid wordt daarvoor door de kantinecommissie ingeroosterd.

d.

Aan de vereniging machtiging verlenen de contributie automatisch (desgewenst in drie
termijnen) te mogen incasseren. De contributie is naar rato verschuldigd. Indien aanmelding na 1
april plaatsvindt wordt de contributie voor de resterende periode van het verenigingsjaar naar
rato in rekening gebracht.

e.

Wanneer het lidmaatschap wordt opgezegd, dat te doen tegen het einde van het lopende
kalenderjaar en daarbij een opzegtermijn in acht te nemen van vier weken. Dit betekent dat
opzegging moet plaatsvinden vóór 1 december. Opzegging moet schriftelijk of via e-mail worden
gedaan. De opzegging moet gestuurd worden aan de ledenadministratie.
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