Tennisclub De Schakel VZW
Tennis Vlaanderen: 2057
secretariaat: Geert Feys
Ingelmunstersestraat 31
8860 Lendelede
ondernemingsnummer: 430940019
tel.: 0486/843766
Bankrekening: BE03 4724 3677 2184 BIC: KREDBEBB
e-mail: info@tcdeschakel.be tel.: 0486/843766

Beste lid van T.C. De Schakel, oud-lid van T.C. De Schakel of kandidaat-lid van T.C. De
Schakel.
Dit is het inschrijvingsformulier voor het seizoen 2020. Bezorg (stuur, breng,
mail) het onmiddellijk ondertekend terug aan het secretariaat indien u lid wenst
te worden of te blijven. Vergeet niet te tekenen!!!
*: wie niets invult wordt geacht ja te antwoorden.
Wie geen formulier terugbezorgt wordt geacht op alle vragen ja te antwoorden.

Naam:
Adres:
Geslacht:

Nationaliteit indien niet Belgisch:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Telefoonnummer:

GSM:

VTV-nummer:

*Mijn gegevens (tel., adres, geboortedatum mogen gepubliceerd
worden in onze brochure.
*foto’s van mij tijdens tennisactiviteiten mogen gebruit worden op
de website en in het clubblad.
Andere hoofdaansluiting: Ja/neen (schrappen wat niet past)

Ja/neen (schrappen wat niet past)
Ja/neen (schrappen wat niet past)
Bij: T.C. …

Gelieve mij voor het werkjaar 2020 in te schrijven voor de volgende categorie (aanduiden wat u wenst):
Categorie volwassenen: Lidgeld 2020: 110 € (105 € voor 15/03/2020)
Categorie jongeren tussen 14 en 18: 55 € (50 € voor 15/03/2020)
Categorie jongeren tussen 5 en 14: 35 € (30 € voor 15/03/2020)
U kan na uw aansluiting en betaling op uw spelersdashboard bij TennisVlaanderen een attest
ophalen voor uw ziekenfonds.
Ik vereffen het bedrag door overschrijving voor 15/03/2020 op rekening nummer BE03 4724 3677
2184 BIC: KREDBEBB van T.C. De Schakel, p.a. Meensesteenweg 111/1 te 8870 Izegem. Vermeld de
namen van de personen waarvoor u betaalt!

Gelieve in uw agenda te noteren: Op zaterdag 1 februari 2020 om 14 uur start onze jaarlijkse
winterwandeling. Meer informatie volgt.
Datum en handtekening,

P.S.:

wie dit document ondertekent verklaart op de hoogte te zijn van het clubreglement(reglement van inwendige orde) van T.C. De Schakel en het
te onderschrijven.
Ingevolge de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden uw gegevens opgenomen in onze verwerking van de
ledenadministratie. U hebt recht tot inzage, afschrift en verbetering.

