Het jaarlijkse lidmaatschapsgeld voor de jeugd is inclusief 16 weken les / training.
Jeugdleden betalen geen inschrijfgeld.
De lessen worden verzorgd door TSK (tennisschool Kennemerland)
www.tennisschoolkennemerland.nl
• Pupillen: jeugd t/m 11 jaar, jaarlijks bedrag contributie 2016 € 115,00
• Junioren: jeugd 12 t/m 17 jaar (het jaar waarin je 12 wordt), jaarlijkse bedrag
contributie 2016 € 135,00
VRIJSPELEN:
Lekker doen, hoe meer je speelt hoe beter je wordt.
Je kunt van maandag t/m vrijdag vrijspelen tot 17.30 uur. Het overzicht, welke banen
daarvoor beschikbaar zijn, hangt in de hal van het clubhuis. Of even vragen onze groudsman.
LIDMAATSCHAP:
Ieder jaar krijg je als bewijs van lidmaatschap een nieuwe ledenpas. De ledenpas heb je nodig
voor het spelen van toernooien en competitie. Tijdens de speciale pasjesavonden kun je, je
ledenpas afhalen. De data voor deze avonden staan op de website
www.ltcdeheerenduinen.nl
OPZEGGING:
Als u niet opzegt is uw zoon / dochter ook volgend seizoen lid.
Wilt u opzeggen voor het komende zomerseizoen (2017); dan dient u dit voor 1 december
2016, schriftelijk, aan de ledenadministratie te laten weten.
De opzegging is ontvangen en verwerkt als u daar een bevestiging van ontvangt.
Mondelinge opzeggingen (bv. bij de trainer) worden niet geaccepteerd. Opzeggingen moeten
voor 1 december binnen zijn. Daarna moet het volledige bedrag van de contributie en
training betaald worden en kan er niet meer opgezegd worden.
INSCHRIJVEN:
Inschrijven kunt u door het opsturen of inleveren van het ingevulde en ondertekende
aanmeldingsformulier met een recente (niet gescande) pasfoto en het verplichte
incassoformulier naar:
Ledenadministratie:
Dhr. Aad Moerman, Alexander Bellstraat 46, 1972 RC IJmuiden
0255-513487
a.moerman@quicknet.nl

LTC de HEERENDUINEN

INSCHRIJFFORMULIER JEUGD
Naam: ………………………………….……….…… Voornaam:………….………………………………………….M / V
Adres: ………………………………………….……………………………………………………………………………….………
Postcode / Woonplaats:…………………..……./………………………………………………….…….……………………
Geboortedatum:……………………………………………..………………………………………………………………….…
Telefoon: .……………………….…………..….……06nr………………………………………….…………..……………..
E-mail: ……………………………………………...………………………………………………………….…… ………………
(uw mailadres vinden wij erg belangrijk, wij sturen alle informatie over jeugd activiteiten
per mail)
Trainingen: ma/di./do/vr. vanaf 15.50 uur, wo.middag vanaf 13.00 uur.
• T/m 12 jaar woensdagmiddag vanaf 13.00 uur, als deze middag vol is dan wordt er ook
op andere dagen getraind.
• Vanaf 13 jaar ma/di/do/vr. vanaf 15.50 uur
Eerder lid geweest van een tennisvereniging, dan graag onderstaande gegevens invullen:
Vorige vereniging:……………………………….…………… KNLTB Bondsnr.: .……..…………….……………
Aankruisen wat van toepassing is: [] nooit eerder getennist [] heeft les gehad
[] wel eerder getennist [] …. aantal gespeelde jaren
Bijzonderheden:………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………
Recente officiële
pasfoto toevoegen.

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

Deze is verplicht
voor de ledenpas
van de KNLTB.

Dit formulier, met een pasfoto en de verplichte automatische incasso sturen aan de
ledenadministratie:
dhr. Aad Moerman, Alexander Bellstraat 46, 1972 RC IJmuiden. Tel. 0255-513487

LTC de Heerenduinen
KVK Amsterdam-Haarlem 40595520
BTW nr. NL0097.03.676.B.01
IBAN: NL61RABO0373599501
BIC: RABONL2U
Verplichte doorlopende machtiging automatische incasso
Ondergetekende:
Naam rekeninghouder :…………………………………………………………………………….
Postcode en Plaats :………………………………………………………….……….…………….
IBAN nummer :………………………………………………………………….…………BIC nr.: ….…………..
Verleent hierbij machtiging aan L.T.C. De Heerenduinen om van zijn/haar bankrekening
geld af te schrijven inzake contributie voor:
Naam lid :………………………………………………………………….………………………….
Adres :……………………………………………………………………………….………………….
Postcode en Plaats :………………………………………………….…………………………..
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. Informatie
daarover kunt u terugvinden op de website en via nieuwsbrief/clubblad. Indien u het niet
eens bent met de afschrijving, heeft u 30 werkdagen de tijd om na afschrijving het bedrag
terug te laten boeken bij uw eigen bank.
Middels dit formulier kunt u ook een machtiging afgeven voor de contributie van derden
(bijvoorbeeld kinderen).
Voor een goede incassering dient u bij naam rekeninghouder de juiste tenaamstelling
(inclusief voorletters) van het banknummer te hanteren.
Plaats:…………………………………………………………………………………………………….
Datum:……………………………………………………………………………………………………
Handtekening:……………………………………………………………………………………………

