AANMELDINGSFORMULIER
LIDMAATSCHAP
Achternaam:
Voorletter(s):
Adres:
Postcode:

________________________________________________
________________ Roepnaam:
________________
Geslacht: M/V *
___________________________________________________________________
________________ Woonplaats: ____________________________________

Geboortedatum: ________________
Telefoon vast: ________________

E-mailadres:
Mobiel nr.:

____________________________________
_________________

Bent u lid van een andere tennisclub? Ja / Nee*
Naam club: __________________________
Blijft u ook lid van die club?
Ja / Nee*
•
Zo ja, wat is uw KNLTB lidmaatschapsnummer (zie spelerspasje)? _____________________
•
Zo ja, wat is uw speelsterkte?
Enkel: ____________ Dubbel: ________________
Contributieprijzen:
• Junioren t/m 11 jaar
• Junioren 12 t/m 17 jaar
• Senioren 18 en 19 jaar
• Senioren 20 en 21 jaar
•
•

€ 50,00
€ 76,00
€ 97,00
€ 125,00

Senioren vanaf 22 jaar
Nieuw lidmaatschap senioren voor het 1e jaar

€ 150,00
€ 60,00

è geldt alleen indien men minimaal de laatste 3 jaar geen lid van TC Nieuwenhagen is geweest!
e
• Elk 3 en volgend gezinslid ontvangt een korting van:
Als u nog nooit getennist heeft, adviseren wij u minimaal 10 lessen te nemen.

€ 11,50

Let op!
• Voor de aanmaak van uw spelerspasje heeft de KNLTB één (originele) pasfoto nodig.
• Met ondertekening van dit aanmeldingsformulier, machtigt u TCN voor automatische incasso van
de jaarlijkse contributie. Het invullen van uw IBAN/rekeningnummer is daarom noodzakelijk.
• Het lidmaatschap wordt automatisch voor een jaar verlengd (1 januari tot en met 31 december).
Opzegging dient u vóór 31 december schriftelijk door te geven aan de ledenadministratie.
• Dit formulier plus pasfoto stuurt u per post naar de ledenadministratie:
Marion Lindelauf, F.L.Wrightstraat 31, 6374 PN Landgraaf
of digitaal (met ingescande pasfoto) naar: Marion.Lindelauf@home.nl
• Wijzigingen in adres, telefoon, e-mailadres, bankrekeningnummer. etc. dient u eveneens schriftelijk
bij de ledenadministratie door te geven.
• Ik geef wel/niet* toestemming om foto’s van mij op de website c.q. Facebook-pagina van TCN te
plaatsen. Foto’s zullen niet worden gebruikt voor commerciële of charitatieve doeleinden.
Handtekening:

IBAN:

(voor minderjarigen van ouder of verzorger)

__________________________________

_________________________________________
* doorhalen wat niet van toepassing is!

