Postbus 217
7500 AE Enschede
bestuur@thibats.nl

Inschrijfformulier

Huidig bondsnummer:
.......................................................................
- Invullen als je al een bondsnummer via een andere club (gehad) hebt
Voorletters en achternaam: .......................................................................
Voornaam:

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

Geboortedatum:

..... ..... - ..... ..... - ..... ..... ..... .....

Geslacht:

M/V

Adres:

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

Postcode:

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

Woonplaats:

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

Land:

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

Telefoonnummer:

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

Mobiel nummer:

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

E-mail adres:

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

Union/Campus-kaartnummer:
.......................................................................
- Voor UT-studenten is dit gelijk aan het studentnummer
Competitie-ervaring:

J / N in de .......... klasse ..................................

Rekeninghouder:

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

Rekeningnummer:

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

Ondergetekende gaat akkoord met de voorwaarden, zoals deze zijn vermeld op de
achterzijde van dit inschrijfformulier. Een kopie hiervan is beschikbaar gesteld. Hij verklaart
hierbij tevens dat het formulier naar waarheid is ingevuld.
Plaats en datum:
Handtekening:

Elk lid dient in het bezit te zijn van een geldige Union/Campus-kaart!
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Machtigingsformulier
Op de algemene vergadering van 12 oktober 2011 is er besloten dat een aantal kosten per
automatische incasso worden betaald. Onder deze kosten vallen:
1. Lidmaatschapskosten.
2. Barkosten.
3. Afwezigheidsboetes voor de algemene vergaderingen.
4. Deelname kosten aan Thibats-evenementen (zoals toernooien en TEK-evenementen).
Daarom is het van belang dat ieder lid de onderstaande gegevens correct invult bij
inschrijving.
Opdrachtgever automatische incasso:
Voorletters en achternaam: .......................................................................
Voornaam:

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

Adres:

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

Postcode:

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

Woonplaats:

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

IBAN:

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

Machtigingsnummer:
.......................................................................
- Vul hier je Union/Campus-kaartnummer in
Gegevens incassant:
Naam:

Drienerlose Tafeltennisvereniging Thibats

Postcode:

Postbus 217
7500 AE

Plaats:

Enschede

IBAN:

NL96RABO 0170552748

Ondertekening opdrachtgever:
Plaats en Datum:

Pagina 2 van 4

Handtekening:

KvK Enschede: V73790 – Rabobank: 0170552748

Machtigingsformulier
Voorwaarden


















De basiscontributie voor een recreant lid bedraagt €35,- per collegejaar.
Leden die na 1 februari lid worden, evenals (internationale) studenten die slechts een
half jaar studeren en sporten in Enschede, betalen een gereduceerd tarief van €22,50
voor het betreffende halfjaar. Het bestuur zal dit per geval beoordelen.
Competitiespelende leden betalen €10 bovenop de basiscontributie per competitie.
Elk lid kan €10,- terugkrijgen door minimaal één keer per collegejaar een volledige
bardienst te draaien voor de vereniging D.T.T.V. Thibats. Het bedrag wordt, indien er
een bardienst is gedraaid door het lid, aan het eind van het collegejaar teruggestort
op het opgegeven rekeningnummer.
Indien een lid zich niet schriftelijk afmeldt voor 1 september zal hij/zij automatisch lid
blijven voor het daaropvolgende collegejaar.
De contributie wordt, indien men zich niet heeft afgemeld, in het loop van elk
collegejaar automatisch van het opgegeven rekeningnummer afgeschreven o.v.v.
“contributie” en het collegejaar.
Het op de voorzijde vermelde lid zal, indien hij/zij lid wordt voor 1 oktober, een
Union/Campus-kaart aanschaffen voor 1 oktober. Indien een persoon lid wil worden
na 1 oktober, zal hij/zij binnen één maand na de op de voorzijde vermelde datum een
Union/Campus-kaart aanschaffen. Elk lid dient elk jaar voor 1 oktober een nieuwe
Union/Campus-kaart te hebben aangeschaft.
Indien het op de voorzijde vermelde lid niet aan de bovenstaande voorwaarden
voldoet, zal het bestuur van de vereniging zich genoodzaakt zien stappen te
ondernemen. De vereniging krijgt het recht alle extra kosten die hieruit voortvloeien
te verhalen op het op de voorzijde vermelde lid.
Een lid heeft de verantwoordelijkheid aanwezig te zijn op de AV en JV, of zich anders
schriftelijk af te melden bij het bestuur. Ieder lid krijgt ook een uitnodiging twee
weken van tevoren. Kan het lid hier niet aan voldoen dan krijgt hij/zij een boete van
€2,50.
Een lid blijft lid tot op het moment waarop hij/zij, na schriftelijke opzegging, een
bevestiging van het bestuur heeft ontvangen.
Elk lid dient zijn Union/Campus-kaartnummer door te geven aan het bestuur.
Elk lid is verplicht een adreswijziging schriftelijk door te geven aan het bestuur.
Het op de voorzijde vermelde lid gaat ermee akkoord dat de door het lid verstrekte
gegevens bijgehouden en vrij verstrekt mogen worden mits het bestuur dit nuttig
acht voor het functioneren van de vereniging.
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Machtigingsformulier
Kopie van de voorwaarden zoals ze vermeld staan achterop het machtigingsformulier van
D.T.T.V. Thibats


















De basiscontributie voor een recreant lid bedraagt €35,- per collegejaar.
Leden die na 1 februari lid worden, evenals (internationale) studenten die slechts een
half jaar studeren en sporten in Enschede, betalen een gereduceerd tarief van €22,50
voor het betreffende halfjaar. Het bestuur zal dit per geval beoordelen.
Competitiespelende leden betalen €10 bovenop de basiscontributie per competitie.
Elk lid kan €10,- terugkrijgen door minimaal één keer per collegejaar een volledige
bardienst te draaien voor de vereniging D.T.T.V. Thibats. Het bedrag wordt, indien er
een bardienst is gedraaid door het lid, aan het eind van het collegejaar teruggestort
op het opgegeven rekeningnummer.
Indien een lid zich niet schriftelijk afmeldt voor 1 september zal hij/zij automatisch lid
blijven voor het daaropvolgende collegejaar.
De contributie wordt, indien men zich niet heeft afgemeld, in het loop van elk
collegejaar automatisch van het opgegeven rekeningnummer afgeschreven o.v.v.
“contributie” en het collegejaar.
Het op de voorzijde vermelde lid zal, indien hij/zij lid wordt voor 1 oktober, een
Union/Campus-kaart aanschaffen voor 1 oktober. Indien een persoon lid wil worden
na 1 oktober, zal hij/zij binnen één maand na de op de voorzijde vermelde datum een
Union/Campus-kaart aanschaffen. Elk lid dient elk jaar voor 1 oktober een nieuwe
Union/Campus-kaart te hebben aangeschaft.
Indien het op de voorzijde vermelde lid niet aan de bovenstaande voorwaarden
voldoet, zal het bestuur van de vereniging zich genoodzaakt zien stappen te
ondernemen. De vereniging krijgt het recht alle extra kosten die hieruit voortvloeien
te verhalen op het op de voorzijde vermelde lid.
Een lid heeft de verantwoordelijkheid aanwezig te zijn op de AV en JV, of zich anders
schriftelijk af te melden bij het bestuur. Ieder lid krijgt ook een uitnodiging twee
weken van tevoren. Kan het lid hier niet aan voldoen dan krijgt hij/zij een boete van
€2,50.
Een lid blijft lid tot op het moment waarop hij/zij, na schriftelijke opzegging, een
bevestiging van het bestuur heeft ontvangen.
Elk lid dient zijn Union/Campus-kaartnummer door te geven aan het bestuur.
Elk lid is verplicht een adreswijziging schriftelijk door te geven aan het bestuur.
Het op de voorzijde vermelde lid gaat ermee akkoord dat de door het lid verstrekte
gegevens bijgehouden en vrij verstrekt mogen worden mits het bestuur dit nuttig
acht voor het functioneren van de vereniging.
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