“Club van 75”
Van de TC de Kooistee

TC de Kooistee
Schelpenpad 10
3225 BZ Hellevoetsluis

De “Club van 75” is op 10 juli 2019 opgericht als zelfstandig sub-orgaan van de
sponsorcommissie binnen de TC de Kooistee. Het reglement van de “Club van 75” is op de
website van de TC de Kooistee te raadplegen en wordt na aanmelding bij de bevestiging en
factuur automatisch meegestuurd ter kennisgeving.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------AANMELDINGSFORMULIER
Ondergetekende
Naam ……………………………………………………………………………………………
Adres:…………………………………………………………………………………Nr: .…….
Postcode: ……………….. Woonplaats: .………………………………………………..
Telefoonnummer: …………………… E-mailadres: …..........................................................
Meldt zich aan als lid van de “Club van 75” van TC de Kooistee te Hellevoetsluis.
De bijdrage bedraagt € 75 per twaalf maanden en gaat in op de 1ste van de maand na de
maand van aanmelding en wordt automatisch verlengd tenzij een maand voor afloop van het
lidmaatschap een schriftelijke opzegging is geweest.
Ik heb als persoon kennis genomen van het reglement van de “Club van 75” van de TC de
Kooistee en dit met ondertekening van dit formulier kenbaar gemaakt.
Na aanmelding krijgt u door middel van een factuur een bevestiging van uw lidmaatschap van
de ‘Club van 75’ voor 12 maanden. De factuur van € 75,00 dient binnen 14 dagen na
factuurdatum betaald te worden
Het lidmaatschap wordt elke 12 maanden stilzwijgend met een jaar verlengd.
Wilt u dat uw naam zichtbaar is op het bord in de kantine?
Ja / Nee
Bij ja, met welke naam wilt u zichtbaar zijn op het bord?…………………………………….
Wilt u dat uw naam ook op de website zichtbaar is?
Ja / Nee
Bij ja, met welke naam wilt u op de website zichtbaar zijn?..………………………………….
Wilt u de nieuwsbrieven van de “Club van 75” periodiek ontvangen?

Ja / Nee

Wilt u de nieuwsbrieven van de TC de Kooistee periodiek ontvangen?

Ja / Nee

Datum: ………… Handtekening: ……………………………. Plaats:…………………
Aanmeldingsformulier achterlaten in de postvak in het clubgebouw of inscannen en mailen
naar
clubvan75@tc-de-kooistee.com. Alleen volledig ingevulde en ondertekende aanmeldingsformulieren worden geaccepteerd.

