Aanmeldingsformulier 2018
TENNISVERENIGING LTC Bathse Kreek
Ledenadministratie: Richard van der Mast, Roerdomp 5, 4411 GB Rilland, 0113-556363
bathsekreek@hotmail.com

Met ingang van …………………(datum) meld ik me/mijn kind* aan als :
contributie € 45,00 (KNLTB lid + deelname aan alle evenementen)
contributie € 95,00 (KNLTB lid + deelname aan alle evenementen)
helft van bovenstaande bedragen,
periode april t/m juni (geen KNLTB lid (en dus niet verzekerd) +
deelname aan alle evenementen)
O proeflid jeugd
pakket prijs: 50 euro inclusief 5 lessen, lid
met lessen
periode april t/m juni (geen KNLTB lid (en dus niet verzekerd) +
deelname aan alle evenementen); rest jaar lid blijven: dan betaalt u
aanvullend 15 euro
O proeflid senioren
pakket prijs: 75 euro inclusief 3 lessen, lid
met lessen
periode april t/m juni (geen KNLTB lid (en dus niet verzekerd) +
deelname aan alle evenementen); rest jaar lid blijven: dan betaalt u
aanvullend 50 euro
O zomerlidmaatschap helft van bovenstaande bedragen,
periode juni t/m augustus (geen KNLTB lid (en dus niet verzekerd) +
deelname aan alle evenementen)
O 60+ lid
contributie € 60,00 (geen KNLTB lid (en dus niet verzekerd) en geen
deelname aan competitie en clubkampioenschappen)
O juniorlid tot 18 jaar
O seniorlid
O proeflid

Later in het jaar lid, prijzen dan: 1 juni: 70 euro (senior) en 32 euro (junior); 1 augustus: 45 euro (senior) en
22 euro (junior); 1 oktober: 27 euro (senior) en 10 euro (junior).
Voor alle leden geldt een eenmalig entreegeld van € 5.
Deelname aan de competitie kost 75 euro voor een seniorenteam en 45 euro voor een jeugdteam.

Tennislessen worden verzorgd door: Arthur Roose
Opgave kan via www.tennisschoolroose.nl
Meer informatie 06-21943154/ info@tennischoolroose.nl
De tennislessen maken geen onderdeel uit van het lidmaatschap en dienen apart voldaan te worden aan de
tennisschool. Je dient wel lid te zijn om de tennislessen te volgen.
Achternaam:

_____________________________________________________ man/vrouw*

Voorletters:

___________ Roepnaam:

Straat + huisnummer:

_______________________________________________________________

Postcode:

___________ Woonplaats:

Geboortedatum:

__________________________

Telefoon privé:

__________________________

Mobiel/werk:

__________________________

Emailadres:

_______________________________________________________________

_____________________________________

_____________________________________

Tennislessen
Tennislessen zijn niet inbegrepen in de contributie. Wil je tennislessen volgen moet je je hier apart voor
opgeven. Betaling van de tennislessen vindt niet plaats via de penningmeester, maar rechtstreeks bij de
tennisschool.
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Wij vragen u:
Een recente pasfoto of selfie aan te leveren via de mail: bathsekreek@hotmail.com (voor de
ledenadministratie en voor op het tennispasje).
Overige vragen:
-

Bent u reeds lid (geweest) van een tennisvereniging?

JA / NEE*

Zo ja, Welke?

_________________________ Periode: ________________________

Bondsnummer KNLTB:

________________________________________

speelsterkte enkel:

_____

speelsterkte dubbel: _____

Klussenlijst
Vele handen maken licht werk. U wordt gevraagd aan te geven welke werkzaamheden u kan en wil
verrichten (tbv bestuur, barcommissie, jeugdcommissie of onderhoudscommissie). Daarnaast worden de
bezoekers van de mixavonden ingedeeld voor bardiensten op die mixavonden. U ontvangt een klussenlijst
met het verzoek aan te kruisen naar welke werkzaamheden uw voorkeur uitgaat.

Sponsormogelijkheden
Bent u ondernemer en wilt u zich laten informeren over sponsormogelijkheden?

JA / NEE

Bent u ondernemer en wilt u zich laten informeren over adverteermogelijkheden (in de Smash)? JA/ NEE
De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de
vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De gegevens worden tevens doorgegeven
aan de KNLTB in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap.
Op onze website staat de privacy verklaring van LTC Bathse Kreek. U wordt verzocht dit te lezen en het
tevens aangeboden toestemmingsformulier te ondertekenen en te doen toekomen aan de secretaris.

Datum:

___________________________________________

Handtekening:
___________________________________________
(bij minderjarigen handtekening van ouder/verzorger)

Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, met een recente pasfoto opsturen naar of afgeven bij het
ledensecretariaat van LTC Bathse Kreek:
Richard van der Mast, Roerdomp 5, 4411 GB Rilland, 06-2890 1235
bathsekreek@hotmail.com

*** Welkom bij LTC Bathse Kreek! We wensen u veel tennisplezier en gezelligheid toe bij onze
vereniging! Nadat u lid bent geworden ontvangt u de statuten/huishoudelijke reglementen en het
welkomstboekje voor nieuwe leden***
In te vullen door het secretariaat:
Binnengekomen:

___________________________

Bondsnummer:

___________________________

Speelsterkte

Verzonden KNLTB:

________________

Aanpassing ledenlijst: ________________

Aanpassing maillijst:

________________

Introboekje verstuurd: _______________

Vermelding Smash:

__________________

: _____________
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