Tafeltennisvereniging The Victory
‘s Gravelandseweg 3a, 1381 HH, Weesp
Telefoon 0294-417637
www.thevictory.nl

Inschrijfformulier

Bank: ING rekeningnummer 2222694

Met dit formulier kunt u zich inschrijven als lid van Tafeltennisvereniging The Victory.
Uiteraard stellen wij het bijzonder op prijs dat u voor onze vereniging hebt gekozen. U bent
van harte welkom in ons clubgebouw aan de ’s Gravelandseweg 3a in Weesp.
Actuele informatie, zoals speeltijden, contactpersonen en contributie, vindt u op onze website
www.thevictory.nl

Voorletters / Achternaam
Voornaam
Geboortedatum

 Man

 Vrouw

Adres
Postcode en Woonplaats
Telefoon / Mobiel
E-Mail adres
Bondsnr. (indien bekend)
Ingangsdatum lidmaatschap
Ik wil competitie spelen

 Ja

 Nee

Ik ben bekend geraakt met
TTV The Victory door

Handtekening

Handtekening ouders/voogd indien minderjarig

Heeft u alles correct ingevuld? Vul dan ook het incasso machtigingsformulier in.
Zonder getekende machtiging kunnen wij uw inschrijving niet accepteren.

Tafeltennisvereniging The Victory
‘s Gravelandseweg 3a, 1381 HH, Weesp
Telefoon 0294-417637
www.thevictory.nl
Bank: ING rekeningnummer 2222694

Incasso machtigingsformulier

Door dit formulier in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar of in te leveren bij het
secretariaat, machtigt u Tafeltennisvereniging The Victory te Weesp de door u verschuldigde
contributie te incasseren. Op deze wijze kan efficiënte inning van de contributies
plaatsvinden en blijven de kosten voor onze vereniging binnen de perken. Het is daarnaast ook
voor ú uiterst gemakkelijk.
De incasso-opdrachten worden op of rond 15 februari en op of rond 15 september verwerkt.
Als u het niet eens bent met een afschrijving heeft u 30 dagen de tijd om uw bank opdracht
te geven het bedrag terug te boeken. U gebruikt dan de gele terugboekingskaart. Deze
kaarten zijn verkrijgbaar bij uw bankkantoor.
Natuurlijk kunt u te allen tijde uw machtiging weer intrekken. U gebruikt dan de rode
intrekkingskaart. U vult de kaart in, stuurt deze op en de afschrijving stopt. Houdt u bij
inzending rekening met enige tijd voor verwerking. Ook deze kaarten zijn verkrijgbaar bij uw
bankkantoor.

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Tafeltennisvereniging
The Victory de contributie en/of eventuele bijkomende kosten 2 maal per jaar af te schrijven
van het hieronder ingevulde bankrekeningnummer.

Voorletters
Achternaam
Adres
Postcode en Woonplaats
Bankrekeningnummer
Banknaam
Datum ondertekening

Handtekening

Heeft u alles correct ingevuld? Stuur dan beide formulieren s.v.p. naar het secretariaat:
Bill Zwaag
Chirurgijnsweg 15
1383 DW Weesp

