AANMELDINGSFORMULIER D.L.T.C. DASH ’35
Coördinator
Verenigingsadministratie

Dorota Geers
Langedaal 24
3317 MC Dordrecht
078-6183630
leden@dash35.nl

Accommodatie

Tennispark
Monarda 1 A
3317 HL Dordrecht
078-6170960
www.dash35.nl

Ondergetekende
Achternaam:

....................................................................................................

Pasfoto (35 x
45 mm) geen

Tussenvoegsels: ...................................... Voorletters: ................................

nietjes
gebruiken

Roepnaam: .................................................. Geslacht: ................................

of bij voorkeur

Nationaliteit: .................................... Geboortedatum: ................................
Adres:

pasfoto digitaal
leden@dash35.nl

..............................................................................................................

formaat 300 x 400
pixels of meer

Postcode en woonplaats: ...............................................................................
Telefoon thuis: ………………….......... Telefoon mobiel: ................................
E-mail adres: ...................................................................................................
Rekeningnummer(IBAN): .........................................................................................
verzoekt lid te worden van D.L.T.C. Dash’35

Bent u nu of bent u eerder lid geweest van een andere tennisvereniging?
Zo ja, welk bondsnummer:
Zo ja, wat was destijds uw speelsterkte:

O Ja
enkel

O Nee
dubbel

Wenst u competitie te spelen?
O Ja
O Nee
Zo ja, graag na inschrijving doorgeven aan de voorzitter van de Commissie Wedstrijdtennis (CWT) via

mailadres: arthur.caroline.pinkse@planet.nl
Wenst u (tegen betaling) gebruik te maken van de diensten van onze clubtrainer?
O Ja
O Nee
Zo ja, dan graag contact opnemen met de trainingsadministratie: mevr. Lia Cohen, training@dash35.nl
Bij toelating tot het lidmaatschap van de vereniging kan men geen rechten doen gelden op opstelling in een
competitieteam. Hiervoor berust de beslissing bij de commissie Wedstrijdtennis.
Bij toelating tot het lidmaatschap conformeert men zich aan de rechten en plichten die bij het lidmaatschap horen.

Lidmaatschap opzeggingen voor het volgende jaar worden ten laatste ingevoerd op 1 december van het jaar daarvoor.
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan D.L.T.C. Dash’35 doorlopende incasso-opdrachten te
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens jaarlijkse contributie / algemene toeslag
bardienstverplichting / genoten trainingen en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van D.L.T.C. Dash’35.
IncassantID: NL65ZZZ403224260000
Kenmerk betaling: DASH35lidnummer.
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.

Plaats: ...........................................................

Handtekening: ...................................................................

Datum: ..........................................................

Voor minderjarigen
handtekening ouder/verzorger: ..........................................

Dit formulier volledig ingevuld opsturen naar de coördinator verenigingsadministratie: Langedaal 24, 3317 MC Dordrecht

