INSCHRIJFFORMULIER TC ALPHEN SEIZOEN 2018
Naar aanleiding van uw aanvraag lid te worden van TC Alphen verzoeken
wij u bijgaand inschrijfformulier geheel in te vullen en te ondertekenen.
Door ondertekening van dit formulier verplicht u zich financieel voor een
jaar welk zonder schriftelijke opzegging voor 1 januari van het lopende
jaar, telkens met een jaar wordt verlengd.
Ons verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december daarop volgend.
Voor opzeggingen na 1 januari wordt € 25,00 administratiekosten in rekening
gebracht. Betaling van het lidmaatschap na 1 maart wordt beboet met een bedrag van
€ 25,00
Voor het huidige seizoen gelden de navolgende contributies:
Senioren € 137,50
Junioren € 77,50
Actieleden junior € 57,50
Donateur leden € 15,00
U bent seniorlid wanneer u voor de eerste januari van het verenigingsjaar, 17 jaar of ouder
bent.
Nieuwe leden betalen eenmalig € 20,00 inschrijfgeld. Vanaf het 4e gezinslid geldt een korting
van € 35,00. (behalve voor actieleden)
De contributie betaalt u d.m.v. het verlenen van een jaarlijkse machtiging.
Na ontvangst van uw inschrijfformulier, met pasfoto 35 x 45 mm, wordt u als lid
ingeschreven.
Alle seniorleden binnen TC Alphen zijn en worden door het bestuur gevraagd om het
wettelijk verplichte certificaat Verantwoord Alcohol Schenken te behalen. Dit is te behalen op
de website NOCNSF Na het behalen van het certificaat (20 vragen in 10 minuten werk) ben
je op de hoogte van verantwoord alcohol schenken. De link naar de test is
http://www.nocnsf.nl/cms/showpage.aspx?id=2751. Bij het e-mail adres barverantwoordelijke
graag het e-mail adres van Bram Huijbregts (bgj.huijbregts@gmail.com) invullen, zodat hij
een kopie ontvangt en het certificaat toe kan voegen in de map met certificaten welke achter
de bar staat.
Tenslotte wensen wij een prettige en sportieve tijd in onze vereniging toe.
Namens het bestuur,

Marlies Backx
Ledenadministratie
Tel: 013 – 5081851/06-29385383

T.C. ALPHEN
Inschrijfformulier
Voor jeugdleden dient een van de ouders of verzorgers, te ondertekenen.

Wij verzoeken u onderstaande gegevens graag in blokletters in te willen vullen.
Achternaam

:

Tussenvoegsel

:

Roepnaam

:

Voorletter(s)

:

Geslacht m/v

:

Geboortedatum

:

Adres:

:

PC / Woonplaats :
Telefoon

:

e-mail adres

:

mobiel tel:

Speelsterkte (indien bekend): Enkel:

Dubbel:

Beginner / Half gevorderd / Gevorderd
Ondergetekende machtigt met bankrekeningnummer om van zijn/haar rekening bedragen af te
schrijven inzake lidmaatschapsgeld / lesgeld.

Naam
:
Adres
:
Postcode / woonplaats
:
IBAN rek.nr./Postrekeningnr. :
Datum:

Handtekening

:

Indien niet akkoord met afschrijving kan binnen 30 kalenderdagen een verzoek tot
terugboeking bij bank of Postbank worden ingediend.
Intrekking van de machtiging dient tijdig schriftelijk te worden gericht aan de
ledenadministratie van TC Alphen.

Dit inschrijfformulier samen met een pasfoto van 35 x 45 mm (voor KNLTB-pas)
opsturen of inleveren bij:
Marlies Backx
Looiersboom 2
5131 GD Alphen N.Br

