TENNISVERENIGING WAPENVELD
Aanmeldingsformulier 2018
Ledenadministratie: Martin van Werven tel. 06-10889734, e-mail: martinvanwerven@hotmail.com
info vereniging ook via www.tvwapenveld.nl

Met ingang van …………………(datum) meld ik me/mijn kind* aan als :
* Het jaar waarin de betreffende leeftijd wordt bereikt is bepalend voor de leeftijdscategorie.
O donateur
O helpend donateur
O juniorlid tot en met 7 jaar
O juniorlid van 8 tot en met 12 jaar
O juniorlid van 13 tot en met 17 jaar
O seniorlid van 18 t/m 21 jaar
O seniorlid vanaf 22 jaar
O studenten (uitwonend> 50 km)
O buitenlid > 50 km
O AANBIEDING senior 2018**

vrije bijdrage
€ 25,00
contributie € 33,00
contributie € 65,00
contributie € 75,00
contributie € 84,00
contributie € 149,00
contributie € 75,00
contributie € 75,00
contributie € 74,50

(€ 16,50, 1e jaars aanb**)
(€ 32,50, 1e jaars aanb**)
(€ 37,50, 1e jaars aanb**)

** Geldt alleen indien je de laatste 3 jaar geen lid bent geweest van TV Wapenveld
Achternaam:

_____________________________________________________ man/vrouw*

Voorletters:

___________ Roepnaam:

Straat + huisnummer:

_______________________________________________________________

Postcode:

___________ Woonplaats:

Geboortedatum:

__________________________

Telefoon privé:

__________________________

Mobiel/werk:

__________________________

Emailadres:

_______________________________________________________________

_____________________________________
_____________________________________

Wij vragen u:
Een recente pasfoto (35x45 mm) bij te sluiten, voorzien van uw naam op
achterkant van de foto.
Overige vragen:
-

Zijn er meerdere leden van uw gezin lid?

JA / NEE*

-

Bent u reeds lid (geweest) van een tennisvereniging?

JA / NEE*

Zo ja, Welke?

_________________________ Periode: ________________________

Bondsnummer KNLTB:

________________________________________

speelsterkte enkel:

_____

speelsterkte dubbel: _____

* Omcirkelen wat van toepassing is

1

Bardienst en vrijwilligerswerk
Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die werk voor de club doen! Kunt u ook iets betekenen voor de
vereniging? Met onderstaande vragen inventariseren we uw mogelijkheden. Het invullen verplicht u tot niets.
De gegevens geven wij niet door aan anderen.
-

Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk?

JA / NEE*

-

Hoe vaak zou u vrijwilligerswerk willen doen?

Regelmatig / Zo nu en dan / projectmatig*

-

Heeft u daarbij een voorkeur voor doelgroepen/type werk?

JA / NEE*

Zo ja welke?

__________________________________________________________

-

Wat is uw beroep?

__________________________________________________________

-

Wat is uw opleiding?

__________________________________________________________

-

Wat zijn uw hobby's?

__________________________________________________________

-

Waarom bent u lid geworden bij onze vereniging?
__________________________________________________________________________________

-

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

JA / NEE*

Met ondertekening ga ik akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van Tennisvereniging Wapenveld
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.
Datum:

___________________________________________

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

Welkom bij T.V. Wapenveld! We wensen u veel tennisplezier en gezelligheid toe bij onze vereniging!

In te vullen door de ledenadministratie
Binnengekomen:

___________________________

Bondsnummer:

___________________________

Lidnummer TVW :

________________

Fotonummer:

___________________________

Verzonden KNLTB:

________________
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