Inschrijfformulier Tennis HKV/Ons Eibernest seizoen 2017-2018
Fijn dat jij/u tennis-lid wordt bij HKV/Ons Eibernest !
De tennisactiviteiten vinden plaats op het kunstgrasveld waarop 4 tennisvelden met netten voorzien
zijn. Belangrijk is om het juiste schoeisel te dragen (kunstgrasschoenen met plastic nopjes) om
uitglijden te voorkomen) en de tennisnetten niet te slepen over het kunstgrasveld om schade te
voorkomen.

Alle leden van HKV/Ons Eibernest zijn gehouden aan de statuten van de vereniging alsmede
bestuursbesluiten welke u kunt vinden op www.eibernestkorfbal.nl . Deelname aan de activiteiten
vindt op eigen risico plaats. Op de website staan de contributies alsmede beschikbaarheid
kunstgrasveld en tijden van jeugdtennislessen vermeld.
Voor seizoen 2017-2018 gelden de volgende contributies welke maandelijks gedurende het gehele
verenigingsjaar via een automatische incasso worden geïnd:
Jeugd leeftijd t/m 17 jaar : 5,- per maand (tennislessen en vrij tennissen)
Volwassenen vanaf 18 jaar: 6,- per maand (geen tennislessen, alleen vrij tennissen)
HKV/Ons Eibernest hanteert 50% korting voor houders van een geldige Ooievaarspas, terwijl
kinderen welke in aanmerking komen voor de regeling “Kinderen Doen Mee” 100% korting
ontvangen.
Volwassenen welke aan de tennislessen willen deelnemen dienen een KombiFit lidmaatschap of
KombiFit Strippenkaart in bezit te hebben.
Het verenigingsjaar start op 1 juli en eindigt op 30 juni waarin men contributie plichtig bent. Leden
met een maand/jaar contributievorm dienen voor 1 mei schriftelijk (per e-mail) op te zeggen bij
secretaris@eibernestkorfbal.nl .
Indien zich op medische gronden het tijdelijk stoppen van de inning van contributie gewenst is, dient
dit schriftelijk aangevraagd te worden aan begeleider via kombifit@eibernestkorfbal.nl waarna de
aanvraag beoordeeld wordt.
Voor Jeugdleden dient een ouder/verzorger het formulier volledig in te vullen en te ondertekenen.

Wij wensen jou/u veel tennisplezier bij HKV/Ons Eibernest
Werkgroep KombiFit

Gegevens deelnemer
Roepnaam ……………………………………………………………………………………………………………..

Achternaam …………………………………………………………………………………………………………….

Mannelijk / Vrouwelijk (doorhalen van niet van toepassing is)

Geboorte datum ……………………………………………………………………………………………………..

Postcode ……………………….
Plaats ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel thuis …………………………………………………………….
Mobielnummer ………………………………………………..
E-mailadres ………………………………………………………………………………………………………………..
Ooievaarspasnummer ………………………………………………………………………………………………..
IBAN Rekeningnummer : NL ……………………………………………………………………………………..
Rekening op naam van ………………………………………………………………………………………………

Gegevens ouder/verzorger
Naam ouder/verzorger : ……………………………………………………………………………………………

Tel thuis ……………………………………………………………
Mobielnummer …………………………………………………
E-mailadres ……………………………………………………………………………………………………………..
IBAN Rekeningnummer : NL ……………………………………………………………………………………..
Rekening op naam van ………………………………………………………………………………………………

Datum

Handtekening deelnemer of ouder/verzorger

………………………………

…………………………………………………………………….

DUIDELIJK EN BIJVOORKEUR IN BLOKLETTERS INVULLEN S.V.P.

Adres ………………………………………………………………………………………………………………………

