Lidmaatschapcontract met G.S.T.T.V. Idéfix
Let op! Om lid te kunnen worden van G.S.T.T.V. Idéfix dient men in het bezit te zijn van een
ACLO kaart.
Ondergetekende schrijft zich hierbij in als lid van Groninger Studenten TafelTennis Vereniging Idéfix
en machtigt hierbij G.S.T.T.V. Idéfix om tot wederopzegging bedragen van zijn/haar onderstaande
bank- of girorekening af te schrijven. Tevens verklaart ondergetekende aan alle uit het lidmaatschap
voortvloeiende verplichtingen te zullen voldoen en gaat akkoord met de regels van het machtigen.
De bedragen zullen afgeschreven worden wegens:
- Contributie Idéfix
- Contributie NTTB
- Evt. competitietoeslag NTTB en Idéfix
- Evt. competitiekleding
- Evt. (NTTB) competitieboetes
- Evt. toernooien
- Evt. toegangskaarten tafeltenniswedstrijden
- Evt. clubactiviteiten (waaronder ledenweekend Schier)
- Evt. ACLO kaart en bijbehorende boete (indien deze niet door ondergetekende zelf is
aangeschaft)
- Evt. overige diensten en/of goederen die ondergetekende zelf via de club heeft besteld.
Een lidmaatschap bij Idéfix gaat per seizoen. Een jaar kent twee seizoenen. Het najaarsseizoen duurt
van 1 september tot en met 31 januari en het voorjaarsseizoen duurt van 1 februari tot en met 31
augustus. Je kan je lidmaatschap op twee momenten in het jaar opzeggen: voor 1 januari en voor 1
juli. De opzegging dient per e-mail te geschieden geadresseerd aan de secretaris. Indien je het
lidmaatschap te laat opzegt dan blijf je betalingsplichtig voor het hele daarop volgende seizoen.
De contributie van de NTTB betaal je per kalenderjaar in januari of een gedeelte van een kalenderjaar
op het moment van aanmelding. Kijk op de website http://www.gsttvidefix.nl voor de exacte bedragen.
Incasso data
- 26 september: Contributie, competitietoeslag (sep. t/m jan.) en evt. ledenweekend.
- 26 januari: Contributie, competitietoeslag (feb. t/m juni) en toernooien gespeeld in het
afgelopen half jaar.
- 26 juni: Toernooien gespeeld in de periode februari t/m juni.
Via de nieuwsbrief word je herinnerd aan de incassodata. Vier weken voordat de contributie
geïncasseerd wordt ontvang je een rekeningoverzicht per email.
Ondergetekende behoudt het recht om tot 30 dagen na de automatische incasso het bedrag terug te
laten boeken op zijn/haar rekening. Neem hiervoor contact op met je bank.

Voorletters en achternaam:

Roepnaam:

Geslacht:

man/vrouw

Adres:

Postcode en woonplaats:

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Geboortedatum:

Bank- of gironummer:

 NAW nummer (Hanze):
 Student nummer (RuG):
 ACLO pasnr. (niet studenten):

Bondsnummer (NTTB):

Vorige club en comp. klasse

Datum:
Plaats:

Handtekening:

Je kunt dit formulier opsturen naar: Secretaris G.S.T.T.V. Idéfix,
Blauwborgje 16, 9747 AC, Groningen.
In aanraking gekomen met G.S.T.T.V. Idéfix door:
A. Gehoord van een vriend / vriendin
B. Via internet (www.gsttvidefix.nl)
C. Via promotie (Keiweek of flyer gezien)
D. Anders, namelijk_______________

