Aanmeldingsformulier lidmaatschap F.T.C.
Achternaam : ……………………………………………………………………

Formulier met pasfoto
opsturen naar:

Voorletter(s) : …………………Roepnaam : …………………………….……..
Adres met huisnummer : …………………………….......................................

Ledenadministratie FTC

Postcode met woonplaats : …………………………………..……….………
Geboortedatum : .. ........... - …. ...... - …………….……

G. de Vos
Meteoorbaan 20
8802 BL FRANEKER

Man / vrouw*

Tel.: 0517-390455

E-mail adres : ……………………………………………………….………..…

e-mail :

Bankrekening (IBAN) :…………………………………….…….…………t.n.v.

ledenadministratie@franekertennisclub.nl

Naam : ………………………………………………………………….………..

Telefoon : ……………. ................. Mobiel : …………………….…………….

Plaats: …………………………………………………………….……..……...
Ben je eerder lid geweest van een tennisvereniging?
Ja / Nee*

Zo ja, wat was je bondsnummer? ………………………..……...

Bent u bereid om u als vrijwilliger eens in te zetten voor FTC? Ja / Nee*
* Doorhalen wat niet van toepassing is.
Ik verklaar er mee akkoord te gaan dat, zonder schriftelijke opzegging
vóór 1 december, het lidmaatschap stilzwijgend wordt verlengd.
Bij automatische incasso bedraagt de contributie voor
•
•
•

Jeugdleden:
t/m 12 jaar
Junioren: *
13 t/m 17 jaar
Seniorleden :** 18 jaar en ouder

: € 35,: € 55,: € 110,-

* in het verenigingsjaar dat een speler(ster) 13 jaar wordt, wordt deze
aangemerkt als junior
** in het verenigingsjaar dat een speler(ster) 18 jaar wordt, wordt deze
aangemerkt als senior
Een verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december
Een en ander conform de statuten van FTC
De eenmalige inschrijfkosten bedragen € 5,Datum : ………………............................
Handtekening : …………………………….
Bij minderjarigheid is de handtekening van ouders / voogd vereist:
………………………………………………………… ............................
Deze aanmelding kan NIET in behandeling worden genomen wanneer er
geen goede PASFOTO is bijgesloten.

Doorlopende machtiging
Naam

: Franeker Tennis Club

Adres

: Jan Rodenhuisplein 5

Postcode

: 8801 ET

Plaats

: Franeker

Land

: Nederland

Kenmerk
machtiging*

: Mndt-.................................

Reden betaling

: Verschuldigde contributie

Incassant ID

SEPA
: NL39ZZZ400005350000

*Kenmerk machtiging wordt door de incassant ingevuld.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Franeker Tennis Club om doorlopende
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven en aan uw bank
om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de Franeker
Tennis Club.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8
weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Naam

: …………………………………………………

Adres

: …………………………………………………

Postcode / Plaats

: …………………………………………………

Land

: …………………………………………………

IBAN-rekeningnummer

: …………………………………………………

Bank Indentificatie (BIC)*

: …………………………………………………

*Geen verplicht veld bij Nederlandse IBAN
Plaats: …………………………………….............. Datum: ……………………………………………..
Handtekening: ……………………………………
Wilt u het aanmeldingsformulier en machtigingsformulier ingevuld en ondertekend inleveren bij de
ledenadministratie. Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders/verzorgers mede te
ondertekenen.

