
 
LTV d’Oggelen 

Aanmeldingsformulier—incasso 
 
 

Achternaam:  ______________________________________________ 
 
Voornaam:   ______________________________________________ 
 
Voorvoegsels:   _______________ Voorletters: _________________ 
 
Adres:   ______________________________________________ 
 
Huisnummer:  ________________ Postcode: ___________________ 
 
Woonplaats:  ______________________________________________ 
 
Telefoonnummer: ________________    Mobiel:  _____________________ 
   
Geboortedatum: ________________M/V (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
E-mailadres:   _____________________________________________ 
 

Kijk ook eens op onze website www.oggelen.nl !!    
  
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de verplichtingen van ieder lid, zoals 
vastgelegd zijn in het Huishoudelijk Reglement van de vereniging, en die hieronder 
tevens zijn weergegeven: 

• Het lidmaatschap van de vereniging wordt ieder jaar automatisch 
verlengd, tenzij een schriftelijke afmelding vóór 31 december door de 
ledenadministrateur is ontvangen. Een afmelding die later binnenkomt 
schuift automatisch door naar het volgende verenigingsjaar en dus blijft 
men dan nog één jaar contributie verschuldigd. 

• De leden zijn verplicht zich te houden aan de bestaande reglementen. 
Schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van respectievelijk de 
technische- en toernooicommissies dienen te worden gevolgd, alsook 
van de barcommissie, barverantwoordelijken en leden van het bestuur. 

http://www.oggelen.nl/


Voor jeugdleden geldt dat door de vereniging een  bijdrage wordt verleend aan in 
ieder geval de eerste lescyclus! Afhankelijk van het aantal jeugdleden zal dit bedrag 
bepaald worden.  
 
De voor u geldende contributie  bedraagt nu  : junioren tot 12 jaar  €30.00 
            Junioren 12 tm 17 jaar € 50.00 
            Junioren 18 tm 22 jaar € 65.00 
                        Senioren 23 jaar en ouder € 135.00 
                                                 

Bankrekening:NL40RABO 0168818329 t.n.v. LTV d’ Oggelen. 

 
Bij deze machtig ik de Tennisvereniging d’Oggelen te Esch, de verschuldigde 
contributie vanaf heden via automatische incasso te innen. 
 
Het verschuldigde bedrag kan worden afgeschreven van, 
 
Rekeningnummer: ______________________________________________ 
 
Ten name van:  ______________________________________________ 
 
Adres:    ______________________________________________ 
 
Woonplaats:  ______________________________________________ 
 
Deze machtiging is geldig tot na schriftelijke opzegging. Wijzigingen dienen eveneens 
schriftelijk (of per e-mail) kenbaar te worden gemaakt. 
 
 
 
Handtekening:  ______________________________________________ 
 
(bij minderjarigen dient een ouder of voogd een handtekening te plaatsen) 
 
Datum:  ______________________________________________ 
 
 
Dit formulier, met bijgevoegd een recente pasfoto, a.u.b. inleveren bij:  
 
Ledenadministratie LTV d’Oggelen, p/a:  Jo van den Aker   

   Grutto 7    
   5296 MB Esch 

 
 

Heel erg leuk dat je lid wordt van onze mooie club. 
We wensen je veel tennisplezier!! 

Bestuur LTV d’Oggelen 


