Leden Secretariaat TVKL
Y. Teekens
Tuinstraat 43
2931 AX Krimpen aan de Lek
0180 – 515172

AANMELDINGSFORMULIER
Naam:

……………………………………………………… M/V

Voornamen:

………………………………………………………

Adres:

………………………………………………………

Postcode/Woonplaats:

..……………………………………………………..

Geboortedatum:

……………… Telefoonnummer: ………………

Email adres:

……………………………………………………….

Wij verzoeken u vriendelijk onderstaande vragen zo volledig mogelijk in te vullen
1. Heeft u voorheen de tennissport reeds beoefend? Ja/Nee.
 Zo ja, bij welke vereniging ….………………………………………….
2. Speelde u in competitie verband? Ja/Nee.
 Zo ja, welke klasse
..……….…………………………………….
3. Bent u nog lid van een andere tennisvereniging? Ja/Nee.
 Zo ja, K.N.L.T.B. pasnummer: ………………… Speelsterkte: ……….
Ondergetekende verklaart de contributie als voorgeschreven te voldoen en akkoord te gaan met de te
verrichten bar- en baandiensten. Tevens verklaart ondergetekende zich onvoorwaardelijk te zullen
onderwerpen aan de statuten en het huishoudelijk reglement en overige regelingen en bepalingen van de
vereniging. Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap moet 4 weken voor aanvang van het nieuwe
verenigingsjaar (1 oktober) in het bezit zijn van het secretariaat. Zo niet, dan is men wederom de volle
contributie voor één jaar verschuldigd.
Handtekening lid (voor minderjarigen handtekening ouders of verzorgers)


Datum: ……………

Aankruisen indien handtekening ouder of verzorger

U dient dit formulier tezamen met een recente pasfoto (formaat 35 mm x 45 mm) te retourneren aan het
leden secretariaat.Als aanmeldingsdatum geldt (ook voor de wachtlijst) de ontvangstdatum van dit formulier.
Als u op de wachtlijst bent geplaatst wordt u, zodra u aan de beurt bent, van tevoren altijd nog benaderd of u
nog wel lid wilt worden.
* Contributies:
Mini’s
vanaf 5 tot 7 jaar (toezicht verplicht)
€ 45,00
Juniorleden
vanaf 7 tot 13 jaar
€ 60,00
Juniorleden
vanaf 13 tot 17 jaar
€ 80,00
Seniorleden
vanaf 17 jaar
€ 125,00
Seniorleden
studerend tot 22 jaar
€ 105,00
Inschrijfgeld senioren
€ 7,50
Inschrijfgeld junioren
€ 5,00
(De peildatum van de leeftijdgrens is 01 januari van het lopende seizoen. Bijvoorbeeld; Een juniorlid die op 01 januari
van het seizoen 12 jaar is, betaalt het hele seizoen als 12-jarige)
Aspirant-regeling (voor leden die lid worden na 1 augustus van het lopende seizoen): Helft contributie,die geldt voor
volledig seizoen.
Blessure-regeling (voor leden die het gehele seizoen niet kunnen spelen)
€ 35,00
Afkoop-regeling (voor seniorleden die in het lopende seizoen geen vrijwilligers diensten draaien)
€ 90,00
Introducé- regeling (maximaal 3 keer per lid per seizoen) (per keer)
€ 5,00

