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AANMELDINGSFORMULIER   SENIOREN 
 

Voorletters : .................................  Geslacht  :   Man    of     Vrouw 
 
Voornaam : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Achternaam : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Adres : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Postcode : ................................. Woonplaats : ..................................................... 
 
Geboortedatum : ................................. Telefoonnummer : ..................................................... 
 
Iban nummer : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
E-mail adres : ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 
Bondsnummer : ................................. Speelsterkte : ............ (als je eerder of lid bent/geweest van de KNLTB) 

 

 

Allereerst heten we jou van harte welkom bij tennisvereniging "De Kleimeppers".  
Tevens ontvang je een persoonlijk  lidmaatschap van de K.N.L.T.B.  
(met alle daaraan verbonden  rechten en verplichtingen) 

 
Contributie volwassenen, eerste jaaractie € 50,-- (deze aanbieding geldt alleen voor nieuwe leden 
tot en met december van het eerste jaar)  
daarna:   € 155,-- per jaar (met verplicht bar- of onderhoudsdiensten. ) 
Kruis aan waar je voorkeur van inning van de contributie naar uit gaat :  ineens   
(de "normale" contributie" niet het actie bedrag)  in 4 termijnen 

  
Door ondertekening van dit formulier ga je akkoord met de algemene voorwaarden en bepalingen: 

• Alle nieuwe leden gaan bij ondertekening(invullen) van dit formulier akkoord met een automatische incasso van de 
contributie. 

• eerste jaaractie kan maar éénmalig worden verstrekt, een eventueel uitzondering zou door het dagelijks bestuur 
gemaakt kunnen worden! 

• Ik ga akkoord met de regels welke op de volgende pagina zijn weergegeven met betrekking tot het aan en 
afmelden van het lidmaatschap! 

  

 
Verplicht: 

 
officieële 

 
pasfoto 

 
bijvoegen. 

KNLTB CLUB : 
E-Boekhouden : 
Email-adresboek : 
Excellijst : 
 

Dit vakje niet invullen. 

Secretariaat : 
Stefan Boumans 
Kersengaard 11 
4051 EB Ochten 
Tel : 06-42620662 
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Het is goed om te weten dat De Kleimeppers volledig op vrijwilligers drijft.  
Graag willen we weten met welke taken je de club zou ondersteunen.  
Kruis aan waar je voorkeur naar uitgaat (minimaal 1 taak): 

 Bardienst op de maandagavond  (toss-avond)  
 Bardienst op de dinsdagavond 
 Bardienst op de woensdagavond 
 Bardienst op de donderdagavond 

 Baan- en tuinonderhoud op zaterdagmorgen 
 Schoonmaken clubhuis op zaterdagmorgen 

 Bestuursfunctie, zoals ? (in overleg met het bestuur) : .......................................................................... 
 Social Media / Redacteur website 
 Activiteiten / toernooien organiseren 

 
Overig kruis aan wat gewenst is: 
 ik zou graag willen dat de tennisleraar vrijblijvend contact met mij opneemt  

voor informatie over lesmogelijkheden. 
 elke maandagavond is er een toss avond. Ik zou graag toegevoegd willen worden aan deze 

whattsapp groep 
 ik wil niet dat eventuele foto’s op de clubwebsite of op social-media worden gezet 
 
Belangrijk om te weten bij aanmelden : 
1. Met het ondertekenen van het formulier ga je akkoord met de statuten van de vereniging en 

onze regels rond lidmaatschappen en contributie 
2. Het lidmaatschap van onze club loopt van 1 januari tot en met 31 december 
3. De contributie wordt automatisch geïncasseerd 
4. Geef latere wijzigingen in je gegevens door aan de secretaris 
 
Belangrijk om te weten bij afmelden : 
1. De uiterste opzegdatum is 1 december. Daarna wordt het lidmaatschap automatisch met één 

jaar verlengd. 
2. Bij beëindiging van het sportseizoen geven wij geen restitutie van het contributie bedrag 
3. Je kan het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk per brief of e-mail opzeggen bij de secretaris. 

Mondelinge opzeggingen van het lidmaatschap (bij bestuursleden, trainers etc.) worden niet 
geaccepteerd. 

 
 
Het informatieboekje van onze club wordt na ontvangst van dit formulier  
door de secretaris digitaal naar u toe gemaild. 
 
Datum : ……………………………………… 
 
 
Handtekening : …………………………………………………………………………    


