Aanmeldings- en machtigingsformulier TN









Het lidmaatschap van TN loopt van januari tot en met december van een kalenderjaar
De basiscontributie bedraagt € 198,50 per jaar.
Een donateurschap (niet-spelend lid) bedraagt per jaar € 20,Betaling via automatische incasso is verplicht bij lidmaatschap
Bij TN gelden de volgende toeslagen op de basiscontributie:
Competitietoeslag jeugd NTTB (per half jaar) € 25,50
Competitietoeslag senioren NTTB (per half jaar) € 25,50 *
NTTB competitiespelers krijgen een clubshirt van de vereniging. Hiervoor geldt een extra toeslag van € 5,per half jaar berekend.
 Competitietoeslag bedrijfscompetitie (NBTF) (per jaar) € 12,-

* Competitiespelende senioren (NTTB) tot 60 jaar zijn door de ALV verplicht gesteld om 1 á 2 keer per jaar oud papier op te halen
voor de vereniging. Indien men niet hieraan wil meedoen geldt een toeslag van € 55,- per half jaar bovenop de competitietoeslag.

Doorlopende
machtiging

Tafeltennis Nijmegen - Postbus 1317, 6501 BH Nijmegen –
Nederland

SEPA

Incassant ID
NL15ZZZ401445310000

Kenmerk machtiging

D.m.v. dit formulier geeft u toestemming aan Tafeltennis Nijmegen 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 Tafeltennis Nijmegen. U ontvangt hierover per e-mail een vooraankondiging.
Niet eens met een afschrijving? U kunt het laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw
bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Achternaam

Voornaam

M/V

Adres

Postcode & Woonplaats

Telefoon

E-mailadres (in blokletters – nodig voor correspondentie/toezending overzichtsfactuur)

Geboortedatum

Bondsnummer (indien elders/eerder lid van NTTB)

IBAN (nieuw bankrekeningnummer – zie o.a. bankpas)

Naam en voorletters rekeninghouder

Plaats & Datum

Handtekening

(of van ouder/verzorger indien jonger dan 18 jaar)

Alles volledig ingevuld? Stop het formulier dan in de brievenbus in de kantine of stuur het op naar:
Ledenadministratie TN, Postbus 1317, 6501 BH Nijmegen.

