Inschrijfformulier lidmaatschap
Voorletters
Voornaam
Adres
Postcode
Telefoonnummer
Mobielnummer
Geslacht
Geboortedatum
Beroep
E-mailadres

Achternaam

Woonplaats

man / vrouw *

( * doorhalen wat niet van toepassing is !!)

Contributiebetaling per kwartaal / jaar *

( * doorhalen wat niet van toepassing is !!)

per verplichte automatische incasso (s.v.p. IBAN-nr. vermelden
Jaarcontributie m.i.v. 1-1-2016 bedraagt:
Jeugdlid basiscontrib. € 148,00
T.O.(tafeltennis overdag)
Jeugdlid competitie
€ 33,40
60+ leden
Seniorlid basiscontrib. € 163,00
Gastspeler
Senior competitie
€ 51,00
Basisleden

€ 163,00 (dinsdag, donderdag)
€ 148,00
€ 96,00
€ 54,00 (alleen jaarbetaling)

(Contributies en toernooigelden zijn bij vooruitbetaling verschuldigd, automatische incasso volgt )

Ondergetekende verklaart hiermee naast de rechten ook de plichten verbonden aan
het lidmaatschap te aanvaarden.
N.b. eenmaal aangemeld zijn leden contributieplichtig tot het moment van schriftelijke opzegging.
Datum
Handtekening lid
Handtekening ouder/verzorger
(indien jeugdlid jonger dan 16 jaar)

Informatie voor ledenadministratie, secretaris en diverse commissies
Sportbeoefening

Competitie
Toernooien
Spelen op zondag
55+ groep

Onze vereniging bestaat ook dankzij leden die hun handen uit de mouwen willen steken.

ja/nee *
ja/nee *
ja/nee *
ja/nee *

( * doorhalen wat niet van toepassing is)

Activiteiten waarbij u wilt helpen (s.v.p. aankruisen)

0
0
0
0

Onderhoud
0 Training geven
Schoonmaken
0 Begeleiden jeugd
Ontspanning
0 Deelname/helpen in een commissie
Iets anders, nl._____________________________________

Het draaien van bardiensten is voor alle leden vanaf 16 jaar een plicht !!!!
Bij het spelen van jeugdcompetitie worden de ouders van de spelers/speelsters ingeroosterd om bij
toerbeurt te rijden bij uitwedstrijden.
Jeugdleden zullen worden ingeroosterd bij zaalcorvee.
Beeldmateriaal:
Regelmatig worden er tijdens wedstrijden of andere activiteiten foto’s en filmpjes gemaakt t.b.v. de website of foldermateriaal.
Gezien het grote aantal foto’s en gezichten op de foto’s is het voor SKF ondoenlijk om iedereen daar toestemming voor te vragen.
Mocht je op een foto staan en bezwaar maken tegen het publiceren daarvan dan zullen wij de foto onmiddellijk verwijderen.

Dit formulier s.v.p. deponeren in de daarvoor bestemde bus naast de ingang in het clubgebouw.

)

