Aanmeldings- / Mutatieformulier training jeugd
Naam:………………………………………..
Telefoonnummer: .....................................

Emailadres: …..............................................

Bonds.nr.:……………………………………
Geboortedatum:…………………………………….
_______________________________________________________________________________
Opties + trainingstarieven 2020 (aanvinken wat van toepassing is) :
 1 Training
€ 49 / kwartaal
 2 Trainingen € 65 / kwartaal
 3 Trainingen € 95 / kwartaal
 Jeugdlid stopt met de training.
Algemene opmerkingen:
e
- Een 2 trainingsmoment wordt aangeboden voor een gereduceerd tarief van 2 euro per les.
e
Een 2 trainingsmoment wordt in overleg met de trainer gepland.
e
e
- De selectietraining valt ook onder een 2 of 3 trainingsmoment.
- Per 1 oktober 2020 gaat de WTC de trainingsbijdragen per kwartaal incasseren.
- Per 1 januari 2021 gaat de WTC de contributies van jeugdleden tezamen met de
trainingsbijdragen per kwartaal incasseren.
- Contributie en trainingstarieven worden vanaf 2021 jaarlijks door de ALV vastgesteld.
- Dit document is een doorlopende machtiging voor de trainingen. In de zomer en in de winter
kan men wisselen van trainingsaanbod. Dit kan via dit formulier en in overleg met de trainer.
- Lidmaatschap opzeggen kan alleen bij de ledenadministratie ledenadministratie@wtctennis.nl
of secretaris secretaris@wtctennis.nl . Niet bij de trainer.
- Reguliere trainingsgroepen bestaan uit ± 8 personen.
____________________________________________________________________________
Doorlopende machtiging SEPA Incasso Algemeen.
Naam incassant: Winterswijkse Tennis Club
Adres incassant : Jaspersweg 1A Postcode incassant :7103 AV
Incassant ID : NL88ZZZ401014140000

Woonplaats incassant : Winterswijk
Kenmerk machtiging : Naam lid xxxxx.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan incassant om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een
bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie/bijdrage en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van incassant. Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen
acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Rekeningnummer [IBAN]: [__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__][__]
Naam rekeninghouder…………………………………………………………………………………......
Plaats: …………………………..................................Datum:…………………………………………...
Handtekening………………………………………………………………………………………………...


Dit formulier compleet ingevuld kunt u inleveren bij de trainer

Jerry Renskers | Trainer WTC
trainer@wtctennis.nl
Winterswijkse Tennis Club
Jaspersweg 1A - 7103 AV Winterswijk
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