Ledenadministratie:
Gradus Hageman
p/a Kastanje 9
9781 VC Bedum
tel. 06-52694482
ledenadmin@ltcbedum.nl

Clubhuis LTC Bedum, Sportlaan 18, 9781 CL Bedum

Invullen door administratie LTC
Bedum:
Aanmelddatum:
Fotonummer

:

Clublidnummer:
Bondsnummer :
Opzegdatum

:

Aanmeldingsformulier LTC Bedum
Dit formulier In te leveren op één va n bovenstaande adressen.
Ondergetekende verzoekt inschrijving als clublid van LTC Bedum a l s : ( K e u z e a a n v i n k e n )
Clublid en KNLTB inschrijving
Zomerlid (1 mei t/m 31 augustus)
Winterlid (1 oktober t/m 31 maart)
Clublid (een heel kalenderjaar)

toegang tot de banen, competitie en alle toernooien
toegang tot de banen, competitie en clubtoernooien
toegang tot de banen, competitie en clubtoernooien
toegang tot de banen, competitie en clubtoernooien

KNLTB pas
Clubpas
Clubpas
Clubpas

en is ervan op de hoogte dat:
1

Het lidmaatschap voor onbepaalde tijd wordt aangegaan. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31
december.
2 Opzegging van het lidmaatschap voor 1 december schriftelijk moet worden gedaan bij de ledenadministratie
van de vereniging. Voor zomer- en winterleden geldt opzeggen 1 maand voor aanvang seizoen
3 De verschuldigde contributie wordt vastgesteld in de algemene ledenvergadering die in het begin van elk
verenigingsjaar wordt gehouden. Na betaling ontvangt u uw K N L T B o f C l u b p a s waarmee u de banen van
LTC Bedum mag betreden.
4. U hiermee akkoord gaat met het privacyreglement van LTC Bedum dat staat op de website ltcbedum.nl en is in te zien in het
clubhuis.

Naam
Voorletters
Roepnaam
Geslacht

M / V

Adres
Postcode/woonplaats
Geboortedatum

Pasfoto

Telefoonnummer
E-mailadres
Handtekening (voor
minderjarigen
handtekening
ouder/verzorger)
Wilt u een recente goed gelijkende pasfoto meesturen? De foto moet recht van voren tegen een lichte, egale
achtergrond genomen zijn. Beide ogen moeten goed zichtbaar zijn en het hoofd moet onbedekt zijn.
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Doorlopende machtiging
S€PA (Single Euro Payments Area)
Incassant
Incassant ID

LTC Bedum, p/a Schultingastraat 15, 9781 GA BEDUM
NL32LTC400231500000

Kenmerk machtiging

(door LTC in te vullen)

Om inning van de contributie zo efficiënt mogelijk te laten
plaatsvinden wordt van de leden gevraagd om een machtiging
voor doorlopende incasso af te geven.
Door invulling en ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan LTC Bedum om doorlopende incasso- opdrachten
te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schijven wegens contributie en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de
opdracht van LTC Bedum.
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 rekeninghouder:
Adres
Postcode

Bankrek (IBAN)

Plaats
Datum

Handtekening
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