Inschrijfformulier Tennisvereniging Het Vennewater 2018
Wat leuk dat je lid wordt van onze tennisvereniging. Om jouw aanmelding te kunnen verwerken, vragen wij jou dit
inschrijfformulier volledig in te vullen; daarbij hebben wij voor jouw ledenpas een pasfoto (of een selfie) nodig. Het
inschrijfformulier met de pasfoto graag toesturen aan de ledenadministratie t.a.v. Hanny & Bert Kok, Pijlemeeth 12, 1851 EH
Heiloo of het ingevulde formulier inscannen en met pasfoto mailen naar leden@tvhetvennewater.nl
Voornaam en achternaam

m/v

Geboortedatum
Straatnaam + huisnummer
Postcode + woonplaats
Telefoonnummer / 06-nummer
E-mailadres
KNLTB-bondsnummer*
Speelsterkte
*Indien eerder lid geweest van een tennisvereniging
Bardienst
Bij onze vereniging wordt de kantine gerund door eigen leden. Iedereen (vanaf 19 jaar) heeft daarom 2x per jaar bardienst. Je
kunt zelf aangeven wanneer en met wie. Mocht je geen 2x bardienst willen draaien, dan betaal je € 50,- extra contributie. Zet
dan hieronder een x indien van toepassing. Hieronder kun je ook de contributievorm aangeven.

Contributie
Senioren*
Jonge senioren
Junioren
Tenniskids

Leeftijd
>= 21 jaar
19-20 jaar
10-18 jaar
< 10 jaar

€
€
€
€

2018 x
145
80
80
45

* Senior = het jaar waarin lid 21 jaar wordt.

Studenten**

< 24 jaar €

80

** Studententarief op vertoon van studentenpas.

Competitielid
Winterlid
Zomerlid (voetbal)
Donateurschap
Geen bardienst

€
€
€
€
€

75
75
45
25
50

In het jaar dat een lid 10 jaar c.q. 21 jaar wordt, dan wordt hij/zij beschouwd als junior c.q. senior lid en betaalt hij/zij de van
toepassing zijnde contributie.
Wij kennen een gezinskorting van € 20 vanaf het 4e gezinslid: graag dan hieronder een kruisje.
3 gezinsleden zijn al lid ☐
De contributie (eventueel met afkoop bardienst) wordt voor ons geïnd door KNLTB.Collect. Hierover word je per e-mail
geïnformeerd. Door het ondertekenen van dit inschrijfformulier machtig jij, tot wederopzegging, KNLTB.Collect om de contributie
(eventueel met afkoop bardienst) jaarlijks af te schrijven van:
IBAN-banknummer

N

L

Staat het bankrekeningnummer op een andere naam, vul deze naam dan hieronder in.
Voorletter(s) + achternaam

man / vrouw

Straatnaam + huisnummer
Postcode + woonplaats
Door de ledenadministratie word je nader geïnformeerd over het lidmaatschap.
Datum:…………………………………………

Handtekening aanvrager/ouder/verzorger*: ………………………………………………………………

* Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders / verzorgers mee te tekenen.

