Inschrijfformulier 2018
Als lid van ATV Luctor et Emergo meldt zich aan:
Achternaam:

Voorletters:

Geb.datum:

Geslacht:

Straat + nummer:

Roepnaam:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

Mobiel:

Email:

KNLTB nummer
(Indien bekend)
Lidmaatschapsactie?
Zie pag.2

IBANnummer:
Speelsterkte enkel:

M/V

Speelsterkte dubbel:

Tot wederopzegging machtig ik hierbij A.T.V Luctor et Emergo tot het incasseren van de
jaarlijkse verenigingscontributie van bovenstaande bankrekening. Ik kan ten alle tijde deze
machtiging opzeggen en bij de bank terugdraaien.

Datum:……………………….. Handtekening:………………………………………
(bij juniorleden handtekening van één van de ouders)
Eén duidelijke, recente pasfoto inscannen en opsturen aan
ledenluctor@gmail.com
Minimale pixels : 300 x 400 dpi . In JPG formaat.
Bij geen of mindere kwaliteit van de foto kan het verstrekken van de pas langer
duren .
Voorkeur : pasfoto en formulier opsturen / langsbrengen mag ook :
M.Knol
Kieftsbeeklaan 14
7607 TA Almelo
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Een globale indeling van de verschillende contributie categorieën :
Seniorlid

Cat. sen23
Cat. sen18

Juniorlid

Cat. jun17
Cat. jun2-8

Nieuwe leden
Competitie

Geboren in 19..

.. 95 96

Sen23

m.i.v. het jaar waarin men 23 wordt
m.i.v. het jaar waarin men 18 t/m het jaar
waarin men 22 wordt
m.i.v. het jaar waarin men 9 t/m het jaar
waarin men 17 wordt
t/m het jaar waarin men 8 jaar wordt
éénmalig entreegeld
Deelname aan competitie

2000

2001

Sen18

Leeftijd

23 22

€ 72,50
€ 17,50
€ 15,00
€ 12,50

2009 2010

Jun17
18 17

€ 127,50
€ 102,50

2018

Jun2-8
9

8

Na inlevering van het inschrijfformulier met gescande pasfoto per email
(ledenluctor@gmail.com ) ontvangt u z.s.m. een bevestiging.

LIDMAATSCHAP ACTIE
Voor de junioren :
-

Juniorleden betalen t/m het jaar waarin men 8 jaar wordt € 17,50
Nieuwe leden betalen eenmalig een entreegeld van € 15,-e
Wij bieden dit aan voor € 27,50, mits u het 2 jaar wel lid blijft.
Het 2e jaar betaalt u dan de jaarcontributie van € 17,50

-

Juniorleden betalen m.i.v. het jaar waarin men 9 jaar wordt t/m 17 jaar € 72,50
Nieuwe leden betalen eenmalig een entreegeld van € 15,e
Wij bieden dit aan voor € 43,75, mits u het 2 jaar wel lid blijft.
Het 2e jaar betaalt u dan de jaarcontributie van € 72,50

-

Voor de senioren :
-

Seniorleden betalen m.i.v. het jaar waarin men 18 jaar wordt € 102,50
Nieuwe leden betalen eenmalig een entreegeld van € 15,e
Wij bieden dit aan voor € 58,75, mits u het 2 jaar wel lid blijft.
Het 2e jaar betaalt u dan de jaarcontributie van € 102,50

-

Seniorleden betalen m.i.v. het jaar waarin men 23 jaar wordt € 127,50
Nieuwe leden betalen eenmalig een entreegeld van € 15,-e
Wij bieden dit aan voor € 71,25 ,mits u het 2 jaar wel lid blijft.
e
Het 2 jaar betaalt u dan de jaarcontributie van € 127,50

-
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Natuurlijk kunt u ook gewoon kiezen voor een optie van 1 jaar. De korting van 50%
komt dan te vervallen. U moet zich dan wel afmelden voor 1 december van het jaar.
Tevens geldt als voorwaarde dat u het afgelopen jaar geen lid kan zijn geweest van
onze vereniging. Bent u bijvoorbeeld in 2011 lid geweest van Luctor dan kunt u in
2012 geen gebruik maken van de actie.
In het clubhuis treft u aanwijzingen aan, waarin het gebruik van de banen, gebruik
afhangsysteem e.d. is omschreven. Een informatie mapje, speciaal voor nieuwe
leden, helpt u hierbij.
Rest ons nog u vele jaren tennisplezier bij onze vereniging toe te wensen.

Met vriendelijke groet,
Miriam Knol
Ledenadministratie
ATV Luctor et Emergo

Vragen

Opmerkingen

Bijzonderheden

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Maak voor uzelf een kopie van het inschrijfformulier.
Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt automatisch elk jaar
opnieuw verlengd.
Opzegging van het lidmaatschap moet schriftelijk of per e-mail plaats vinden en wel
voor 1 december van het lopende jaar.

Let op:

als u tennisles hebt gehad en de lessen hebt opgezegd
blijft het vereniginglidmaatschap van kracht.

Bekijk ook eens onze website www.luctortennis.nl

3

