Ledenadministratie TV Malburgen Inschrijven Senioren
t.a.v. Wil Schober-Engels
Mr. J.M. de Kempenaersingel 54
6836 MH Arnhem
Tel: 026-3272504
Email: ledenadministratie@tvmalburgen.nl
Gaarne dit formulier volledig ingevuld en ondertekend terugsturen aan de
Ledenadministratie van TV Malburgen.

U dient de contributie te voldoen via een automatische incasso.
Gaarne hiervoor onderstaande machtiging invullen.
 Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan Tennis
Vereniging Malburgen tot het automatisch incasseren van de
contributie. (Indien er geen machtiging voor automatische
incasso wordt afgegeven, wordt er € 5,00 administratiekosten in
rekening gebracht.)
Ibannummer: …………....………………………………...……….……...
BICcode: ……….... ……….……………………………………………….
Adres: …………………...………………………………………………….
Postcode+woonplaats: ………...…………………...………………….
Datum inschrijving: ………………………………………………………..
Vanaf: ……….……… wordt de contributie automatisch afgeschreven
per:  kwartaal¹;  halfjaar¹;  jaar¹
Datum: ………………………… Handtekening: ……………………….……………………..

 Ik stem in met de verstrekte informatie over Tennis Vereniging
Malburgen.
Ik ben beginneling/gevorderd². Indien gevorderd, welke
speelsterkte is van toepassing? ………………………………..
Ik heb wel/geen² belangstelling voor het krijgen van tennislessen.
Ik heb wel/geen² belangstelling voor het spelen van tennis in
competitieverband.
 Ik zal alle wijzigingen m.b.t. bovenstaande terstond doorgeven
aan de ledenadministratie.
¹
²

Aankruisen hetgeen van toepassing is.
Omcirkelen hetgeen van toepassing is.

U bent verplicht een echte pasfoto (45x35mm) mee te sturen.

Achternaam: ……………………………………………..……….…………
Voorletters: …………………. Roepnaam: …………………..……………
Geb.datum: …………………………………………………..man/vrouw ²
Straatnaam+huisnummer: …………………………………………………
Postcode+woonplaats: …………………………………………….…..…..
Telefoon:026-………..………...………… Mobiel: 06…………………….
Emailadres: ………………………………………..………………………..
Datum aanmelding: …….……./……………./2017
 Ja, ik wil lid worden van Tennis Vereniging Malburgen ¹.
 Ik ben of was lid van een andere tennisvereniging met
pasnummer: …………………………….…………….¹
Contributiegroep:  groep 1¹;  groep 2¹;  groep 3¹
Contributiegroep 1: Senior op 1 januari 17 jaar of ouder
Contributiegroep 2: Seniorlid met postcodekorting ³
Contributiegroep 3: Winterlid van 1 oktober tot 1 april
Studenten 18 tm 21 jaar met full-time MBO/HBO/Univ.

€ 148,50³
€ 139,50
€ 95,00
€ 73,00

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

¹
²
³

Aankruisen hetgeen van toepassing is.
Omcirkelen hetgeen van toepassing is.
Elke volgende persoon op hetzelfde woonadres krijgt € 9,-- korting
behalve ereleden.

Tennispark “De Bakenhof”
Huissensestraat 285
6833 JK Arnhem
Tel. De Lobby: 026-3218840

6 kunstgrasbanen – perfect verlicht…
Dus 365 dagen per jaar kunnen spelen…
Op een schitterende accommodatie…
Bij de club waar je nog jezelf kunt zijn…

Welkom
bij
TV Malburgen

Korte informatie:
-

De vereniging heeft op het Tennispark “DE BAKENHOF” maar liefst 6 verlichte
kunstgrasbanen.
Het park is vanaf 09.00 uur ‘s morgens geopend.
Elk lid ontvangt als lidmaatschap een wedstrijdpas. Deze pas, voorzien van een
pasfoto, geeft via het zgn. afhangsysteem, gelegenheid tot het enige tijd spelen
op een beschikbare baan.
Baanreglementen, verenigingsleven en mededelingen rond het baangebruik
worden regelmatig in en rond de “LOBBY” aan de muur afgekondigd, of via de
Nieuwsbrief of mailing.
Tenniskleding is verplicht.
Leden dienen zelf tenniskleding, schoeisel, racket en ballen aan te schaffen.
4 x per jaar verschijnt er een digitale Nieuwsbrief.
Voor leden is op aanvraag een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk
reglement ter inzage of verkrijgbaar.
Adres- en andere wijzigingen moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven
aan de ledenadministratie, waarvan u het adres bovenaan op het binnenblad
ziet staan.

Lidmaatschap:
-

Het lidmaatschap geldt voor het hele verenigingsjaar, dat loopt van 1 januari
t/m 31 december.
Het entreegeld bedraagt € 23,-. voor elk nieuw seniorlid.
Seniorleden zijn zij, die op 1 januari van het jaar 18 jaar of ouder zijn, of in het
jaar 18 worden.
De contributie kan desgewenst in 4 kwartalen automatisch geïncasseerd
worden.
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