Inschrijfformulier Lidmaatschap
Je wilt lid worden van onze vereniging? Natuurlijk kan dat. Graag zelfs!
De contributie geldt van 01-01 t/m 31-12 en wordt naar rato per kwartaal berekend voor
studenten en per maand voor senioren.
De contributie* geldt van 1 januari tot en met 31 december 2018.
Junior:
€ 15,00 **
Student:

€ 83,00 **

Senior (18 jaar en ouder)

€ 170,00 **

Slapend lid

€ 18,00 **

*) peildatum 1 januari 2016
**) bedrag is inclusief € 5,00 administratiekosten

1. Nieuwe leden zijn verplicht via automatische incasso te betalen.
2. Voor studenten wordt de hoogte van de contributie naar ratio per kwartaal, betaald.
3. Voor senioren wordt de hoogte van de contributie naar ratio per maand betaald.
4. Men kan alleen lid worden voor de resterende periode in het lopende contributiejaar; dus
als je in maart lid wordt als senior, betaal je 10/12 x € 165 = € 137,50 plus € 5,00
administratiekosten = € 142,50.
5. Het is niet mogelijk om voor een aantal maanden lid te worden.
6. Opzeggen is alleen schriftelijk mogelijk en dient vóór 1 december gedaan te zijn bij de
ledenadministratie (Jan van den Born, Bilderdijkstraat 50 te Putten, of
ledenadministratie@valeouwe.nl).
7. Bij afmelding ná 1 december zal € 50,00 aan administratiekosten in rekening worden
gebracht.

Vrijwilligerswerk:
Onze vereniging drijft op enthousiaste leden, die werk voor de club doen. Er worden
vrijwilligers gevraagd voor schoonmaakwerkzaamheden, tuinonderhoud,
commissieleden, organisatoren voor diverse activiteiten voor jong en oud. We hopen dan
ook dat jij met je aanmelding bij onze vereniging, je ook in wilt zetten door
vrijwilligerswerk te doen. Opgeven kan via info@valeouwe.nl.
Bardienst:
Is meedraaien in de bardienst iets voor jou, dan ontvang je € 4,50 per uur dat je
bardienst doet (geldt voor personen van 23 jaar en ouder). Ben je jonger, dan worden er
aparte afspraken gemaakt.
Opgeven kan via bar@valeouwe.nl.
Voor meer informatie over onze vereniging kan je kijken op www.valeouwe.nl: hier vind
je alles over het bestuur (wie doe wat), toernooien, competitie, halverhuur, afhangen
etc. etc.

Inschrijfformulier Lidmaatschap
Ja, ik geef me op als nieuw lid van tennisvereniging de Vale Ouwe:
Achternaam:
Voornaam (-namen):
Adres:
Postcode / Woonplaats:
Telefoon:
Mobiel:
E-mailadres:
Geslacht: M / V
Geboortedatum:
Bent u reeds eerder lid geweest van een tennisvereniging? Ja / Nee
Indien ja: uw bondsnummer was:
Bent u bereid vrijwilligerswerk te doen? Ja / Nee
Wilt u zich opgeven voor de bardienst? Ja / Nee
Gewenste contributie: junior / senior / student (zie blad 1)
Datum:
Naam:
Handtekening:

(voor jeugdleden handtekening ouder /verzorger)

VERGEET NIET EEN PASFOTO BIJ TE VOEGEN !! (per e-mail mag ook:
ledenadministratie@valeouwe.nl. Tip: op www.fotoaanpassen.nl kan je je foto naar de juiste resolutie
(300x400) aanpassen.

Inschrijfformulier incl. pasfoto inleveren bij of e-mailen naar:
ledenadministratie@valeouwe.nl
Jan van den Born
Bilderdijkstraat 50
3881 WE Putten
Tel. 0341 – 352991

Inschrijfformulier Lidmaatschap
Betaling:
Machtiging: Voor Incasso Mandaat 00000238
Ondergetekende:
(achternaam en voorletter[s]) machtigt hierbij P.L.T.C. de Vale Ouwe, om
verschuldigde contributiegelden / entreegelden te incasseren ten laste van:
giro-/bankrekeningnummer IBAN:
ten name van:
te:
Handtekening:

