TENNISVERENIGING OOLTGENSPLAAT
Sportlaan 1
3257 XN Ooltgensplaat
Postbus 51
3257 ZH Ooltgensplaat
0187 – 63 27 26 (kantine)
Rekeningnummer NL51RABO0349104271
e-mail: info@tvooltgensplaat.nl
website: www.tvooltgensplaat.nl

Inschrijfformulier lid (eigen administratie)
Naam + voornaam: .......................................................................................
Adres: ............................................................................................................
Postcode + woonplaats: ................................................................................
Geboortedatum: …………………………………………………………………..
Telefoonnr.: ...................................................................................................
Emailadres: ...................................................................................................
Soort lidmaatschap: junior / senior / gezinsabonnement
Eenmalig inschrijfgeld TVO
Eenmalig sleutelborg
Jaarlijkse afdracht KNLTB
Jaarlijkse contributie TVO

€ 12,50 per lid
€ 12,50 per lidmaatschap
€ 20,00 per lid
€ 45,00 junioren (t/m 17 jaar)
€ 107,50 senioren (18 jaar en ouder)
€ 240,00 gezinsabonnement

Afkoop bardienst à € 50,00 per seizoen? ja / nee
Bent u nog lid van een andere tennisvereniging, wilt u dan uw KNLTB-nummer en de naam
van de vereniging hieronder invullen?
Tennisvereniging: ........................................................ KNLTB-nummer: ...................................

Datum aanmelding: ................ Handtekening: .........................................
(Indien junior, handtekening ouder/verzorger verplicht)

Door te ondertekenen heeft u kennis genomen van de inhoud van het
informatieboekje en de statuten en geeft u aan hiermee akkoord te gaan.
Daarnaast heeft u als seniorlid de IVA-cursus succesvol gevolgd.
Dit formulier bewaren voor uw eigen administratie.

TENNISVERENIGING OOLTGENSPLAAT
Sportlaan 1
3257 XN Ooltgensplaat
Postbus 51
3257 ZH Ooltgensplaat
0187 – 63 27 26 (kantine)
Rekeningnummer 34.91.04.271
e-mail: info@tvooltgensplaat.nl
website: www.tvooltgensplaat.nl

Inschrijfformulier lid (exemplaar TVO)
Naam + voornaam: .......................................................................................
Adres: ............................................................................................................
Postcode + woonplaats: ................................................................................
Geboortedatum: …………………………………………………………………..
Telefoonnr.: ...................................................................................................
Emailadres: ...................................................................................................
Soort lidmaatschap: junior / senior / gezinsabonnement
Eenmalig inschrijfgeld TVO
Eenmalig sleutelborg
Jaarlijkse afdracht KNLTB
Jaarlijkse contributie TVO

€ 12,50 per lid
€ 12,50 per lidmaatschap
€ 17,50 per lid
€ 40,00 junioren (t/m 17 jaar)
€ 95,00 senioren (18 jaar en ouder)
€ 210,00 gezinsabonnement

Afkoop bardienst à € 50,00 per seizoen? ja / nee
Bent u nog lid van een andere tennisvereniging, wilt u dan uw KNLTB-nummer en de naam
van de vereniging hieronder invullen?
Tennisvereniging: ........................................................ KNLTB-nummer: ...................................

Datum aanmelding: ................ Handtekening: .........................................
(Indien junior, handtekening ouder/verzorger verplicht)

Door te ondertekenen heeft u kennis genomen van de inhoud van het
informatieboekje en de statuten en geeft u aan hiermee akkoord te gaan.
Daarnaast heeft u als seniorlid de IVA-cursus succesvol gevolgd.
Dit formulier afknippen en samen met een recente pasfoto inleveren
bij de ledenadministratie Rianne Marinissen, Langeweg 17 of per e-mail sturen naar:
ledenadministratie@tvooltgensplaat.n

