ஸ்டுட்கார்ட் தமிழ் சங் கம் e.V - உறுப் பினர் விண்ணப் ப படிவம்
(Stuttgart Tamil Sangam e.V - Mitgliedsantrag Formular)
ஸ்டுட்கார்ட் மாவட்ட நீ திமன் றம் (Amtsgericht Stuttgart)
பதிவு எண்: 724741 (Reg.Nr 724741)
Am Rötepark 62, 71332 Waiblingen
Sparkasse Waiblingen | IBAN: DE09 6025 0010 0015 1820 47 | BIC: SOLADES1WBN



உறுப் பினர் வனக

வருடாந் திர கட்டணம்

(Arten der Mitgliedschaften)

(Jahresbeitrag)

இளம் உறுப்பினர் - 18-24 வயது வனர (Jugendmitgliedschaft - zwischen 18 und 24 Jahren)

20,00 €

தனி உறுப்பினர் – 25 வயதுக்கு தமல் (Einzelmitgliedschaft – ab 25 Jahre)

30,00 €

குடும் ப உறுப்பினர் - குடும் பம் 18 வயது குழந்னதகள் உட்பட (Familienmitgliedschaft

50,00 €

mit alle Kindern unter 18 Jahren)

பபயர் (Vorname)
விண்ணப் பதாரர்

குடும் ப பபயர் (Nachname)

(Antragsteller)

பிறந்த தததி (Geburtsdatum)
பபயர் (Vorname)

கணவன்(அ)மனனவி

குடும் ப பபயர் (Nachname)

(Ehemann oder Ehefrau)

பிறந்த தததி (Geburtsdatum)
பபயர் (Vorname)

குழந் னத 1 (Kind 1)

குடும் ப பபயர் (Nachname)
பிறந்த தததி (Geburtsdatum)
பபயர் (Vorname)

குழந் னத 2 (Kind 2)

குடும் ப பபயர் (Nachname)
பிறந்த தததி (Geburtsdatum)
பபயர் (Vorname)

குழந் னத 3 (Kind 3)

குடும் ப பபயர் (Nachname)
பிறந்த தததி (Geburtsdatum)

முகவரி (Adresse)
னகபபசி எண்
(Handynummer)

மின்னஞ் சல்

(Email)

நான் /நாங் கள்

ஸ்டுட்கார்ட்

தமிழ்

சங் கத்தில்

என் னன/எங் கனள

இனணத்து

பகாள் ள

விரும் புகிதறன் /விரும் புகிதறாம் . ஸ்டுட்கார்ட் தமிழ் சங் கத்தின் விதிகள் மற் றும் பகாள் னககனள
படித்து

புரிந்து

பகாண்தடன் /பகாண்தடாம் .

ஸ்டுட்கார்ட்

தமிழ்

சங் கத்தின்

விதிகளின்

படி

நடப் தபன் /நடப் தபாம் என் று உறுதி கூறுகிதறன் /கூறுகிதறாம் .
(Hiermit beantrage(n) ich/wir die Aufnahme in den Verein Stuttgart Tamil Sangam e.V. Ich/wir habe(n) die Satzung des Vereins gelesen und Verstanden.
Ich/Wir garantiere(n), dass wir die Prinzipien und Richtlinien des Vereins Stuttgart Tamil Sangam e.V respektieren und akzeptieren.)

___________

______________________________

இடம் , நாள்

விண்ணப்பதாரர் னகபயாப்பம்

(Ort, Datum)

(Unterschrift der Antragsteller/in)
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_______________________________
கணவன்( அ) மனனவி னகபயாப்பம்

(Unterschrift der Ehemann oder die Ehefrau)

ஸ்டுட்கார்ட் தமிழ் சங் கத்தின் உள் பயன்பாட்டிற் கு (Für Interne Zweck des Vereins)
உறுப்பினரது

விண்ணப்பம்

ஸ்டுட்கார்ட்

தமிழ்

சங் கத்தால்

ஏற் றுக்பகாள் ளப்பட்ட/நிராகரிக்கப்பட்ட

நாள்

(Datum

Annahme/Ablehnung des Mitgliedsantrags durch die Stuttgart Tamil Sangam e.V) _____________________________________

உறுப் பினர் எண் (Mitgliedsnummer) _____________________________________________
கருத்துனரகள்

(Kommentare) __________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________

__________________________________

தமலாண்னம குழு உறுப் பினர் னகபயாப் பம்

பசயற் குழு உறுப் பினர் னகபயாப் பம்

(Unterschrift des Vorstandes)

(Unterschrift des Arbeitsausschusses)
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der

SEPA-Lastschriftmandat
(wiederkehrende Zahlungen)
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE12345612345
Mandatsreferenz: „Jahresbeitrag – Mitglieds-Nr. STS-F-0001“
Ich ermächtige den Verein Musterstadt, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich
mein Kreditinstitut an, die vom Verein Musterstadt auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Der Mitgliedsbeitrag
wird als Jahresbeitrag am (01.02.) jeden Jahres fällig, der anteilige Mitgliedsbeitrag des Eintrittsjahres am (15.) des auf den
Eintritt folgenden Monats.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.
Kreditinstitut: …………………………………………………….

BLZ: ……………………………….

Konto-Inhaber

: ……………………………………………………………………………………….

Konto-Nr.

: ………………………………………………..

BIC: ……………………………….

IBAN: DE __ __ I__ __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __ __ __ I __ __
Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.
…………………………………………, den …………………….
(Ort)
(Datum)

………………………………………………………………………………….
Unterschrift des Kontoinhabers
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