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Ondergetekende wenst als lid te worden ingeschreven bij TOP te Sassenheim.
Achternaam
Voornaam

M/V

Voorletters
Adres
Postcode + woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer (s)

Vast:

Mobiel:
KNKV relatiecode:

E-mailadres
o
o
o

Soort lidmaatschap

Korfbal jaarlid
Korfbal anders, nl:
Club van 100

o
o

Tennis jaarlid
Tennis anders, namelijk:

Ingangsdatum
Ouders / Voogd (in te vullen bij minderjarigheid)
Naam/ Voorletter(s)
Adres
Postcode + woonplaats
Ik machtig hierbij TOP de kosten van het lidmaatschap automatisch af te schrijven van mijn bankrekeningnummer (svp IBAN). (Als u het niet eens bent met de afschrijving heeft u een maand de tijd om
uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken).
IBAN

Korfbal

SVP uw voorkeur aankruisen m.b.t. de wijze van afschrijving van de kosten van het
lidmaatschap:
o Op 31 oktober
100% van het contriutiebedrag
o Op 31 oktober en 31 januari
50% van het contriutiebedrag

Tennis

De kosten van het lidmaatschap worden voor winter- en jaarleden rond 20 september
afgeschreven van uw rekening, voor zomerleden gebeurt dit rond 20 maart.

Club van 100

De kosten worden jaarlijks voor 1 november van uw rekening afgeschreven

Ondergetekende verklaart bekend te zijn met de voorwaarden vermeld in de bijlage behorende bij het
aanmeldingsformulier. De voorwaarden zijn terug te vinden op www.kvtop.nl
Plaats:

Datum:

Handtekening aanvrager/ster:

Bij minderjarigen handtekening ouders/voogd:

Dit compleet ingevulde aanmeldformulier kunt u inleveren samen met een recente pasfoto (mag ook worden gescand) bij het
secretariaat: ten name van Barbara Romsom, Vliegeniersweg 29, 2171 PA Sassenheim. secretariaat@kvtop.nl . Voor tennis
geldt dat pasfoto’s vanaf seizoen 2005 digitaal zijn opgeslagen.
Voor de club van 100 leden en de kangoeroes geldt dat er geen pasfoto hoeft te worden ingeleverd.
Door het ondertekenen van het aanmeldingsformulier ga je akkoord met onze privacy voorwaarden. Deze kun je hier vinden:
https://www.kvtop.nl/index.php/club/communicatie/club-nieuws/5006-privacy-policy-top

