Vergeet niet
hier uw
pasfoto te
plakken

Lawn Tennis Club Zee en Duin
AANMELDINGS- EN MACHTIGINGSFORMULIER

Achternaam:
Voornaam:

Voorletters:

Straat:

Huisnummer:

Postcode :

Woonplaats:

Geboortedatum :

Geslacht:

IBAN rekeningnummer:

Aanmeldingsdatum:

Telefoon:

Mobiel:

Man Vrouw

E-mail adres:
Speelsterkte enkel
Speelsterkte dubbel

2
2

3
3

4
4

5
5

6
6

7
7

8
8

9
9

Beginner = 9

(Omcirkelen indien bekend)

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de volgende regels:
•
•
•

•
•
•

Hierbij machtig ik L.T.C. Zee en Duin middels de SEPA-machtiging om jaarlijks bedragen te doen afschrijven van
bovenvermeld IBAN rekeningnummer, die verschuldigd zijn vanwege contributie en/of zomertraining en/of
wintertraining ten behoeve van mij en eventuele minderjarige kinderen.
Op het lidmaatschap zijn de statuten en het huishoudelijke reglement van de L.T.C. Zee en Duin van toepassing. Deze
zijn op aanvraag verkrijgbaar bij het secretariaat.
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. Het opzeggen van het lidmaatschap kan per mail naar
ledenadministratie@zee-en-duin.nl of schriftelijk (Postbus 52, 2220 AB te Katwijk). De uiterste opzegtermijn is 31
december. Ook tussentijdse lidmaatschappen of lidmaatschappen gestart middels een actie moeten tijdig opgezegd
worden. Mondelinge opzeggingen worden niet in behandeling genomen. Indien niet tijdig opgezegd wordt het
lidmaatschap met 1 jaar verlengd en is men het volledige contributie-bedrag verschuldigd.
Samen met het inschrijfformulier moet een recente pasfoto (alleen origineel formaat; zwart/wit of kleur) worden
ingeleverd! Dit t.b.v. de spelerspas van de KNLTB.
Bij minderjarigheid (jonger dan 18 jaar) dient het formulier door één der ouders of voogd ondertekend te worden.
Middels ondertekening gaat u akkoord met ons Privacy Statement. Deze kunt u vinden in de footer op de website
(https://zee-en-duin.nl/privacy-statment) of deze zijn op te vragen via de ledenadministratie.

Naam (ouder/voogd ):

Handtekening:

U dient dit volledig ingevulde en ondertekende formulier samen met een pasfoto (origineel formaat) en de ondertekende SEPAmachtiging op te sturen aan: L.T.C. Zee en Duin, t.a.v. de ledenadministratie, Postbus 52, 2220 AB Katwijk ZH. Mailen van het
formulier en SEPA machtiging kan ook naar: ledenadministratie@zee-en-duin.nl (vergeet niet de pasfoto ook te mailen!)
Na verwerking van uw aanvraag ontvangt u een factuur en uw (tijdelijke) speelpas.
Tennispark “Duinlust”, Sportlaan 1, 2225 JM Katwijk ZH
Postadres: Postbus 52, 2220 AB Katwijk ZH
Rabobank IBAN NL53 RABO 0391823132
K.v.K. Leiden 40445188
www.zee-en-duin.nl
info@zee-en-duin.nl

Lawn Tennis Club Zee en Duin
ALGEMENE INFORMATIE
A.

LIDMAATSCHAP VOOR SENIOREN

lid van de KNLTB.
tennisseizoen van april t/m november
contributie (*) € 199,00 per verenigingsjaar (éénmalig bij aanmelding vanaf 1 juli € 120,00). Kijk voor de actuele
tarieven op de website: https://zee-en-duin.nl
4. voor nieuwe leden éénmalig entreegeld à € 30,-.
5. afschrijfmogelijkheden:
• alle 9 banen via digitaal afhangbord:
Enkelpartijen (2 pasjes) 45 minuten speeltijd
Dubbelpartijen (4 pasjes) 60 minuten speeltijd
• baan 1 t/m 6 gratis verlichting ma t/m zat tot 23.00 uur
1.
2.
3.

B.

LIDMAATSCHAP VOOR JUNIOREN
de punten 1 en 2 zoals hierboven omschreven.
geen inschrijfgeld.
Contributie(*) t/m 8 jaar € 54,-; 9 en 10 jaar € 79,- en vanaf 11 jaar € 106,- per verenigingsjaar. (éénmalig vanaf 1
juli respectievelijk € 30,-, € 45,- en € 60,-); de leeftijd die men in het desbetreffende verenigingsjaar (1
januari t/m 31 december) bereikt is bepalend; Kijk voor de actuele tarieven op de website: https://zee-en-duin.nl
4. afschrijfmogelijkheden:
• tot 15 juni op maandag t/m zaterdag tot 18.00 uur en op zondag.
• vanaf 15 juni op maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur en in het weekend.
1.
2.
3.

Voor het baanonderhoud kunnen 1 of meerdere banen geblokkeerd worden. Verder kunnen banen gereserveerd worden voor
trainingen, competitie, evenementen en vaste- of losse baanverhuur. Op de woensdagmiddag zijn er vrijwel geen
afschrijfmogelijkheden i.v.m. jeugdtrainingen en jeugdcompetitie.
Zowel in de zomer- als de winterperiode kan men zich (tegen vergoeding) opgeven voor groeps- of privé-lessen.
Informatie hierover bij onze trainer, te weten Gertjan Minnee (telefoon 071-4076414 of 06-51063126) of Bob van Iterson
(telefoon 06-53294812).

C.
1.
2.
3.

ONDERSTEUNEND LIDMAATSCHAP

minimale donatie € 26,00 per verenigingsjaar;
geen speelrechten, geen inschrijfgeld bij normaal lidmaatschap;
geen wachttijd bij overgang naar normaal lidmaatschap.

Wijzigingen in persoonlijke gegevens (verhuizingen e.d.) dient u zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de ledenadministratie
(ledenadministratie@zee-en-duin.nl) door te geven. De uiterste opzegtermijn is 31 december. Ook tussentijdse
lidmaatschappen of lidmaatschappen gestart middels een actie moeten op tijd opgezegd worden. Mondelinge opzeggingen
worden niet in behandeling genomen. Indien niet tijdig opgezegd wordt het lidmaatschap met 1 jaar verlengd en is men het
volledige contributie-bedrag verschuldigd.
(*) Indien er geen SEPA machtiging wordt afgegeven of deze wordt ingetrokken, zal voor de contributie €5,00 extra in rekening
worden gebracht in verband met administratiekosten.
Correspondentie-adres:
L.T.C. Zee en Duin
T.a.v. de ledenadministratie
Postbus 52
2220 AB Katwijk ZH

Tennispark “Duinlust”, Sportlaan 1, 2225 JM Katwijk ZH
Postadres: Postbus 52, 2220 AB Katwijk ZH
Rabobank IBAN NL53 RABO 0391823132
K.v.K. Leiden 40445188
www.zee-en-duin.nl
info@zee-en-duin.nl

Lawn Tennis Club Zee en Duin

DOORLOPENDE SEPA-MACHTIGING VOOR EUROPEESCHE INCASSO
L.T.C. Zee en Duin
Postbus 52
2220 AB Katwijk (Nederland)
IBAN Rekeningnummer : NL53RABO0391823132
Incassant-ID
: NL85ZZZ40445188000
Kenmerk machtiging : lidnummer
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan L.T.C. Zee en Duin, incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag
van uw rekening af te schrijven en aan uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de factuur van L.T.C. Zee en
Duin.

Naam (ouder/voogd)

:

Adres

:

Postcode

:

Woonplaats

:

Land

:

IBAN rekeningnummer :

Plaats en datum:

Handtekening:

U kunt de automatische betaling ook stoppen. Vraag dan om het formulier ‘intrekken machtiging’. Houd daarbij rekening met enige tijd voor verwerking
Terugboeken?
Indien u een doorlopende machtiging heeft afgegeven en u bent het niet eens met een afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken/storneren. Neem
hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Tennispark “Duinlust”, Sportlaan 1, 2225 JM Katwijk ZH
Postadres: Postbus 52, 2220 AB Katwijk ZH
Rabobank IBAN NL53 RABO 0391823132
K.v.K. Leiden 40445188
www.zee-en-duin.nl
info@zee-en-duin.nl

