
INSCHRIJFFORMULIER T.C.METZPOINT  

S.v.p. met blokletters invullen 
Voorletters: 

Achternaam:  

Tussenvoegsel: 

Roepnaam:       Man/Vrouw                                                         

Geb.Datum: 

Adres:                                                         

Postcode :       Woonplaats : 

Mailadres: 

Telefoonnummers:     06- 

Tot wederopzegging machtig ik de penningmeester van de 

T.C.Metzpoint de jaarcontributie automatisch van 

onderstaande rekening af te schrijven. 

 

JA 

 

NEE 

 

IBAN nummer: 

 

Bondslidnummer: ( indien bekend )  

 

 

Speelsterkte: 3-4-5-6-7-8- 9   (beginner)(doorhalen wat niet van toepassing is) 

                       

Datum:                               Handtekening: ( van ouder of voogd voor minderjarigen)  

   

                              
Inschrijving geschiedt na inlevering van een ingevuld inschrijfformulier, samen met 1 pasfoto van 35x45 mm 

(svp. op achterzijde  naam vermelden) onder vermelding van:  Ledenadministratie, Ron van Uden, 

Klaverstraat 7, 5503 PG, Veldhoven. 

  

Na inschrijving ontvangt u een mededeling over de betaling van het eenmalige inschrijfgeld en de nog 

verschuldigde contributie. Het inschrijfgeld (€ 12.50) is niet terugvorderbaar. Mocht er een wachtlijst zijn dan 

wordt u daarvan op de hoogte gesteld, wachtlijstleden mogen deelnemen aan trainingen. De ledenadministratie 

informeert u wanneer u definitief als lid wordt ingeschreven. Seniorleden verplichten zich om bardienst te 

draaien. Per jaar zijn dit er ca.2 a 3, deze kunnen eventueel worden afgekocht.  

 

De contributie voor senioren is vastgesteld op € 100,00 per jaar.  

 

Voor junioren geldt het volgende: 

Het jaar waarin je 6 of 7 wordt betaal je geen contributie. 

                 Het jaar waarin je 8 of 9 wordt betaal je 25,00 

                  Het jaar waarin je 10,11 of 12 wordt betaal je € 50,00 

                  Het jaar waarin je 13 t/m 17 wordt betaal je € 62,50 

                  Het jaar waarin je 18 wordt ben je senior en betaal je de seniorencontributie. 

 

Bij niet automatisch incasso worden deze bedragen verhoogd met € 5,00 

 

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden voor 1 december van het lopende kalenderjaar. 

Op persoonlijke gegevens die door de leden verstrekt worden is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 

toepassing. De gegevens worden verwerkt en opgeslagen in bestanden waarop voornoemde wet van toepassing 

is. De persoonsgegevens worden alleen intern gebruikt. 

Voor verdere informatie: www.metzpoint.nl of r.uden70@upcmail.nl 


