
 

Aanmeldingsformulier lidmaatschap 

 

Voornaam 
 

Achternaam 
 

Adres 
 

Postcode en woonplaats 
 

Telefoon privé 
 

Telefoon mobiel 
 

Emailadres *) 
 

Geboortedatum 
 

Man/vrouw 
 

KNLTB-nummer vorige 

vereniging 

 

 

Datum aanmelding:  

Handtekening:  

(bij kinderen tot 18 jaar is de handtekening van de ouders/verzorgers nodig) 

 

*) e-mailadres ouders bij kinderen tot 18 jaar; dit wordt gebruikt voor verzenden facturen en 

clubinformatie  



Ik ontvang graag informatie over tennistraining:  Ja / Nee 

 

De tennisvereniging kan niet zonder de hulp en inzet van vrijwilligers. Graag willen we ook af en toe 

een beroep op je medewerking doen. Waarvoor mogen we je benaderen?  

o Kantine (iets bakken, hapjes maken, bardienst) 

o Terreinonderhoud (snoeien, baanonderhoud, klusjes) 

o Jeugdactiviteiten (een activiteit begeleiden of organiseren) 

o Bestuur (voor elk wat wils) 

o Website 

Heb je zelf iets waar je goed in bent of waarmee je iets voor de vereniging kunt betekenen dan horen 

we dat graag. 

 

Contributie 2019 

 

Senioren   € 124,00 

Junioren   €   52,00 

Gezin €  278,00 (voor ouders en kinderen die op hetzelfde adres wonen, 

mits jonger dan 18 jaar)) 

Inschrijfgeld (eenmalig)  €    17,50 

Competitiebijdrage  €    15,= 

Gastlidmaatschap  €    25,=   

 

Het aanmeldingsformulier en een pasfoto kun je inleveren bij het secretariaat: 

 

Anja Wester 

Taling 27 

9843 GH Grijpskerk 

Tel. 0594 213114 

 

Na inleveren van dit formulier kun je direct gaan tennissen. De sleutel van het toegangshek is tegen 

betaling van een borgsom op te halen bij het secretariaat. Het is handig als je even belt voor je 

langskomt. 

 

Je ontvangt vanzelf een factuur voor het lidmaatschap. Via de KNLTB ontvang je t.z.t je ledenpas. Die 

moet je altijd bij je hebben als je gaat tennissen. Je ledenpas levert ook korting op, kijk hiervoor op 

de website van de KNLTB. 

 

Opzeggen: Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Je kunt alleen schriftelijk 

opzeggen bij het secretariaat. Dit moet voor 31 december gebeuren. Op www.tcwestend.nl is het 

opzegformulier te downloaden. Andere vormen van opzegging dan schriftelijk zijn niet geldig. Het lid 

blijft dan contributieplichtig. Bij het secretariaat is desgewenst een exemplaar van de Statuten en het 

Huishoudelijk Reglement verkrijgbaar. 


