Beste toekomstige lid van PIT,
Het bestuur vraagt je aandacht voor het volgende:
1. PLASTIC LEDENPASSEN KNLTB
De KNLTB heeft laten weten dat per 1 januari 2007 alleen nog plastic ledenpassen uitgegeven zullen
worden. Deze hebben een credit card-formaat. Voor de overgang naar de plastic ledenpas hebben
we van elk lid een recente en duidelijke pasfoto nodig, met de afmetingen 35 x 45 mm. Graag de foto
samen met deze ingevulde brief inleveren bij een van onderstaande adressen.
Als je geen foto inlevert, ontvang je geen pas en zonder een pas kun je bij PIT niet geldig afhangen als
je wilt gaan tennissen.
2. AUTOMATISCHE INCASSO
Het bestuur heeft besloten dat de contributie- en lesgelden alleen nog via automatische incasso
betaald kunnen worden. De contributiegelden zullen voor iedereen in 4 termijnen geïnd gaan
worden. Uitzondering geldt voor de niet-actieve leden. Zij betalen hun contributie in een keer omdat
het om een klein bedrag gaat.
Op de Algemene Ledenvergadering wordt jaarlijks de hoogte van de contributie bepaald. De data van
innen van het contributiegeld is als volgt: 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.
Om de automatische incasso te activeren, vragen wij elk lid onderstaande machtiging in te vullen en
te ondertekenen. Voor jeugdleden onder 18 jaar dient een van de ouders of verzorgers te
ondertekenen. Zonder automatische incasso is het niet mogelijk je contributie te betalen en kun je
dus niet spelen!

DOORLOPENDE MACHTIGING
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Tennisvereniging PIT om
doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te
schrijven.
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan
TV PIT om met ingang van____________ten bedragen van
Rekeningnummer [IBAN] : _NL___________________________
ten name van _____________________________ af te schrijven
wegens contributie en / of lesgelden van:
Naam:_______________________________________________
Adres:_______________________________________________
Postcode en woonplaats: ________________________________
Handtekening:_______________________Datum: ________________
De automatische incasso kan binnen 30 dagen worden teruggeboekt.
Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Het is eenvoudiger je via email van informatie te voorzien dan het steeds weer aan huis bezorgen van
post. Tevens bevat de website van tv PIT(www.tvpit.nl) alle actuele informatie. Neem er regelmatig
een kijkje!
Heb je een emailadres, vul dan onderstaand gedeelte in of ga naar www.tvpit.nl en vervolgens via
het menu “Overig” en dan “Doorgeven e-mail adres” om je e-mail adres door te geven aan onze
administratie.
Ik ben voor post van PIT te bereiken op onderstaand emailadres:
__________________________@____________________________
Naam:___________________________________________________
Adres:___________________________________________________
Postcode en woonplaats: ____________________________________
Telefoonnummer: _________________________________________
Geboortedatum: __________________________________________
3. INLEVEREN
Lever deze liefst geheel ingevulde brief, samen met de pasfoto, in bij een van onderstaande
adressen:
Gitte van Otterloo, Schubertstraat 25 of Hilaire Janssen, Heerenland 5
Vriendelijke groet,
Bestuur TV PIT

