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Aanmeldingsformulier
2018/2019
Ledenadministratie: Kristiaan Smits, tel: 0521 750550
e-mail: kristiaansmits@hotmail.com
info vereniging ook via www.tvwestrup.nl

Met ingang van________________________

meld ik mij/mijn kind aan als*

0 Minilid: (t/m 9 jaar op 01/01/2018):

contributie

€ 40,00

0 Juniorlid (10 t/m 16 jaar op 01/01/2018):

contributie

€ 60,00

0 Studentlidmaatschap:

contributie

€ 60,00

0 Seniorlid vanaf 17 jaar op 01/01/2018)

contributie

€ 120,00

0 Gezinslidmaatschap (2x senior +kinderen tot 18jr.)

contributie

€ 280,00

Namen en geboortedata van de andere gezinsleden
noteren aan het einde van dit formulier.

Achternaam: _______________________________

Voorletters: _______

Adres: _____________________________
Woonplaats__________________
Tel ______________

Postcode: _______
Roepnaam______________

Geboortedatum_________________

M/V*

E-mailadres: ____________________ IBAN-nummer:
(let op: e-mailadres wordt gebruikt voor verzenden clubblad en flyers)

Handtekening: _______________________________________________

1
*doorstrepen wat niet van toepassing is.
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Zijn er meerdere leden van uw gezin lid?

JA/NEE*

Bent u reeds lid(geweest) van een tennisvereniging?

JA/NEE*

Zo ja, Welke? ___________________________________
Speelsterkte :_____________

Periode: _________________

dubbel: ___________

Wilt u meedoen aan de externe competitie/toernooien spelen?

JA/NEE*

Vrijwilligerswerk:
- Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk?

JA/NEE

- Hoe vaak zou u vrijwilligerswerk willen doen?

Regelmatig/Zo nu en dan/projectmatig*

- Hebt u daarbij voorkeur voor doelgroepen/type werk?

JA/NEE*

Zo ja:
_________________________________________________________________________
Voorwaarden voor betaling en opzegging van het lidmaatschap:
Betaling in 4 termijnen. U ontvangt via de mail of de post een rekening van de penningmeester. De bedragen
worden elk kwartaal automatisch geïncasseerd van uw rekening, hiervoor gebruiken we het opgegeven IBAN-nummer.
- Opzeggen van het lidmaatschap* dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 maart van dit jaar bij de
ledenadministratie, Kristiaan Smits Leggeloo 24 7991PW Dwingeloo .
* Leden met een KNLTB pas vóór 1 januari opzeggen. Lidmaatschap van de vereniging eindigt per 1 april.

Namen leden bij gezinslidmaatschap:
1.______________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________

3.________________________________________________________________________

4.________________________________________________________________________

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de vereniging in
verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten.
Na één jaar worden op verzoek uw gegevens en uw pasfoto doorgegeven aan de KNLTB en ontvangt u een KNLTB-pas
Formulier inleveren bij Kristiaan Smits
p/a brievenbus clubgebouw T.V.Westrup Westeinde 1c Dwingeloo
2
*doorstrepen wat niet van toepassing is.

