
 INLEVEREN bij: Wilma Tuinhof email: leden@tonego Kade 4, 8315 AR Luttelgeest 

 

 

                                                                              A A N M E L D I N G S F O R M U L I E R  

     Doormiddel van dit formulier kunt u zich aanmelden als lid  

     van de sportvereniging Tonego. Wij verzoeken u dit formulier aan 

de achterzijde volledig in te vullen en daarna in te leveren bij de 

secretaris van de vereniging:  
Wilma Tuinhof, Kade 4, 8315 AR Luttelgeest telefoon 202849  

en email: leden@tonego.nl. 

 

De contributie wordt via machtiging geïnd. Door ondertekening van dit formulier wordt de s.v. Tonego 

tevens gemachtigd om de verschuldigde contributie/lesgelden te innen. Een andere wijze van betaling 

en/of betaaldata is altijd mogelijk, mits van tevoren overleg gepleegd is met de penningmeester.  

 

De leden worden geacht bekend te zijn met de statuten en het huishoudelijk reglement van de 

vereniging. Ondergetekende verklaart zich akkoord met de daarin gestelde verplichtingen van de leden. 

De statuten liggen ter inzage op het secretariaat, terwijl op verzoek een exemplaar van het 

huishoudelijk reglement verkregen kan worden. Voor aanmelding van een juniorlid (beneden de 16 jaar) 

dient één der ouders/verzorgers te ondertekenen.  

 
In oktober inning van de afdeling voetbal: 

JO6/JO7                                              €   45 

JO8/JO9                           €   50 

JO10/JO11                         €   60 

JO12/JO13/MO13                       €   65 

JO14/JO15/MO15                       €   75 

JO16/JO17/MO17                       €   90 

JO18/JO19/MO19                       € 110 

SeniorenJO20 (18 jaar en ouder)        € 145 

Zaalvoetbal                                    €   82,50 

In november inning van de afdeling gymnastiek: 

Senioren (keep fit) € 100 

               (aerobics)       €  100      

               (Pilatus)          €  100    

                

               (Kleuter- en peutergym)  € 45  

               

In december inning van de afdeling volleybal: 

Jeugd tot 12 jaar  €  55 

Jeugd van 12 – 16 jaar  €  65 

Jeugd van 16 – 18 jaar  €  75 

Senioren met training                €   140 

In maart inning van de afdeling tennis: 

Jeugd (tot en met 15 jaar) €  35 

Senioren (16 jaar en ouder) €  60 

 

Lesgelden na vaststelling van het rooster 

 

Voor de afdelingen gymnastiek, voetbal en volleybal begint het seizoen op 1 augustus. 

Voor de afdeling tennis is deze datum 1 januari. 

Voor informatie aangaande afd. gymnastiek    - Ingrid Cordes, Tuinstraat 5  tel. 06-30117259 

de afdelingen kunt u terecht afd. tennis    - Tea Geerts, Schoolstraat 69  tel. 202541 

secretarissen van de          afd. voetbal    - Leonie Roza, Aronskelk 1  tel. 06-10838655 

afdelingscommissies:            afd. volleybal    - Els Ketelaar, Kalenbergerweg 4b tel. 202711 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INLEVEREN bij: Wilma Tuinhof email: leden@tonego, Kade 4, 8315 AR Luttelgeest 



 

Doorlopende  machtiging  euro-incasso        SEPA 
 

 
Naam:    S.V. Tonego 

Adres:    Sportstraat 30 

Postcode:   8315 AM 

Woonplaats:   Luttelgeest 

Kenmerk machtiging*: 

Incassant-ID:   NL75ZZZ39034731000 

 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de incassant s.v. Tonego doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het innen van 
contributie/lesgeld en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht 
van s.v. Tonego. 
 
Als u het niet eens bent met de afschrijving, dan kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na 
afschrijving contacht op met uw bank. 

Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 

 
 

Naam:           Geslacht:   Telefoon: 
 
Voorletter(s):          Ingangsdatum lidmaatschap:  
 
Adres:           E-mailadres:    
 
Postcode:          Rekeningnummer (IBAN): 
 
Woonplaats:         Bank Identificatie (BIC)**: 
 
Land:               Nummer identiteitsbewijs***: 
 
Geboortedatum:           Soort id.bewijs: rijbewijs/paspoort***:   
   
wenst lid te worden van  sportvereniging Tonego.  Hij/zij wenst deel te nemen aan de volgende aangekruiste sport(en): 

 
Gymnastiek  Tennis   Voetbal   Volleybal 
 
0 Aerobics  0 Tennis  0 Voetbal  0 Volleybal 
0 Keep Fit     0 Zaalvoetbal  0 Senioren met training 
0 Pilates  (Pasfoto inleveren) (Pasfoto inleveren)            
      0 in bezit van knvb pas 
0 peutergym      knvb nr.: 
0 kleutergym 

 

 

.......................................,           .............................................,            ................................................... 

(plaats)                                        (datum)                                             (handtekening) 

 
* Niet invullen, wordt door secretaris verstrekt na inschrijving 
**  Geen verplicht veld bij Nederlands IBAN 
***  Gevraagde informatie dient alleen verstrekt te worden door a.s. voetballeden van 16 jaar en ouder. 
 
 
 

Middels het afmeldingsformulier kan het lidmaatschap en de doorlopende incasso-opdrachten worden 
beëindigd.          


