(in te vullen door T.V. Helios) Club nr.:

KNLTB nr.:

T.K.H.C Helios Aanmeldingsformulier SENIOR voor het verenigingsjaar 2019.
Achternaam:
Voorletters:

Roepnaam:

Adres:

Postcode:

Woonplaats:
Telefoon 1:

Telefoon 2:

Email adres:
Geboortedatum:

Man / Vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

Bent u al eerder lid geweest van TV Helios dan wel een tennisvereniging aangesloten bij de KNLTB?
Zo ja, onder welk KNLTB nr:
(indien bekend)
Speelsterkte volgens KNLTB 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 - 9 (Een beginner krijgt speelsterkte 9) (speelsterkte omcirkelen)
Tennisles gehad: ja / nee Aantal jaren:
Competitie ervaring: Ja / Nee
Bij welke activiteit wilt en kunt u als lid Helios ondersteunen:

---

Is er al iemand van het gezin lid van Helios: Ja / Nee Zo ja, wie:

Geïntroduceerd door:

Datum:
(*)

Handtekening:(*)
•
•
•

•

Ben je jonger dan 18 jaar dan hier de handtekening van een je ouders/verzorgers!
Met het ondertekenen van het inschrijfformulier geeft u aan dat u de ledeninformatie senior en het
privacyreglement heeft gelezen en begrepen.
Als u een U-pas ter beschikking heeft, kunt u bij tennisvereniging Helios daar gebruik van maken. U-pas houders
dienen elk jaar opnieuw, vóór 1 februari zelf een kopie van de U-pas aan de ledenadministratie/penningmeester te
overleggen als zij gebruik willen maken van de korting op het lidmaatschap en aan te geven welk bedrag Helios
van het u-pas budget mag afschrijven. De contributie minus het bedrag dat van het u-pas budget wordt
geïncasseerd, wordt automatisch bij u geïncasseerd. Mocht er niet genoeg budget op de U-Pas staan dan zal de
penningmeester u verzoeken om een nabetaling van de resterende contributie te doen.
als u gebruik wilt maken van het studentenlidmaatschap dient een kopie van de geldige studentenkaart
bijgevoegd te worden bij het inschrijfformulier en vervolgens elk jaar opnieuw vóór 1 februari een geldige kopie
aan de ledenadministratie/penningmeester te worden overlegd.

Papieren versie graag inleveren op of versturen naar het volgende adres: (niet per mail!)
Ledenadministratie Helios

T.a.v. Mw. Jojan Pasma
Kastanjelaan 30
3723 XV Bilthoven

Aan het indienen van een aanmeldingsformulier kunnen geen rechten worden ontleend.
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(in te vullen door T.V. Helios) Club nr.:
KNLTB nr.:

Machtigingsformulier T.K.H.C. Helios / Senior 2019.
Hierbij machtig ik de penningmeester van T.K.H.C. Helios te Bilthoven tot het innen via automatische incasso van:

-

De contributiegelden (bij u-pas houder contributie minus bedrag dat via de U-pas wordt verrekend, zie inschrijfformulier);
Eenmalig inschrijfgeld bij de 1ste contributie inning;
Evt competitie gelden / inschrijfgeld toernooien/andere Helios activiteiten;
Evt. boetes en/of afkoop van bardiensten.

Naam:

Man/Vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is)

Voorletters:

Voornaam:

Adres:
Postcode:
Plaats:
Tel.1 nr:

Tel.2.nr:

Geb. datum:
Email adres:
KNLTB nr.:

(indien bekend)

U-pas houders dienen een kopie van hun pas bij te voegen bij het inschrijfformulier.
Voor het eerste jaar mag €
van het U-budget worden afgeschreven.

Naam rekeninghouder: T.a.v
Naam bank:
IBAN rekening nr: NL/
Datum:

/

/
Plaats:

Handtekening:

Papieren versie graag inleveren op of versturen naar het volgende adres: (niet per mail!)
Ledenadministratie Helios

T.a.v. Mw. Jojan Pasma
Kastanjelaan 30
3723 XV Bilthoven

2

