Aanmeldingsformulier

Tennisvereniging

Veenendaal - West

Toelichting aanmeldingsformulier
Deze toelichting bevat enige algemene informatie over onze
tennisvereniging. Wij verzoeken u deze toelichting goed te lezen
en te bewaren, indien u zich heeft aangemeld als lid.
Enige algemene informatie.
Wij zijn een recreatieve vereniging. Dat betekent dat wij niet
zijn aangesloten bij de KNLTB en niet deelnemen aan de
tenniscompetitie van de KNLTB. Er is een recreantencompetitie
met andere verenigingen in de regio en er wordt samengewerkt
met de andere verenigingen in Veenendaal.
Het maximum aantal leden van onze vereniging is gesteld op
880: 240 juniorleden en 640 seniorleden. Iemand is juniorlid als
hij op de eerste januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar
is. Het verenigingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar en loopt
van 1 januari tot en met 31 december.
Er zijn acht kunstgrasbanen met baanverlichting.
Contributie senioren en gezin voor het jaar 2018:
- senioren € 140,- gezinslidmaatschap € 395,Contributie junioren voor het jaar 2018:
0 - 12 jaar: geb. datum van 1-1-2006 t/m 31-12-2017 € 52.00
13-14 jaar: geb. datum van 1-1-2004 t/m 31-12-2005 € 67.00
15-17 jaar: geb. datum van 1-1-2001 t/m 31-12-2003 € 85.00
Door ondertekening van het inschrijfformulier gaat u akkoord
met de automatische incasso van de contributie en (eenmalig)
inschrijfgeld. Inschrijfkosten zijn 15 euro.
De statuten en reglementen van de vereniging staan vermeld op
de website van TVVW: www.tvvw.nl
Ieder lid wordt geacht hiervan kennis te hebben genomen.

Hoe wordt u lid van onze vereniging?

Aanmeldingsformulier lidmaatschap TVVW

Door de volgende acties uit te voeren:
- het invullen van het aanmeldingsformulier
- inleveren van een recente pasfoto

Naam en voorletters:................................................................................................

Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier en een recente
pasfoto stuurt u op of geeft u af in een gesloten envelop ter
attentie van de ledenadministratie van TVVW.

Adres: ...............................................................................................................................

Inleveradressen:
Erica Veer
Warendorp 61
3905 WE Veenendaal

Telefoon: ........................................................................................................................

of

Clubhuis TVVW
Goudvink 100
3906 AL Veenendaal

Wat gebeurt er met uw aanmelding en wanneer bent u lid?
- Invulling van het aanmeldingsformulier houdt niet in dat u
direct kunt spelen!
- Als uw aanmeldingsformulier met pasfoto ingeleverd is wordt
dit bewaard bij de ledenadministratie.
- Na ontvangst van de contributiebetaling en (mogelijk)
inschrijfgeld ontvangt u van TVVW jaarlijks een persoonlijk te
gebruiken lidmaatschapskaart, af te halen in het clubhuis.
- U bent , tot wederopzegging van uw lidmaatschap,
speelgerechtigd.
- Opzeggen moet vóór 1 december van het kalenderjaar.
- Afschrijven van de contributie vindt jaarlijks plaatst tussen
Kerst en Oud & Nieuw.
Nieuwe leden die behoren tot het gezin van of partner zijn van
een lid en die op hetzelfde adres wonen krijgen voorrang.
Tennislessen
FiT verzorgt de tennislessen bij TVVW. U kunt contact opnemen
met Paula Heijdemann Groven 06-13136147.
Men moet, behalve voor kennismakingslessen, lid zijn om lessen
te kunnen volgen.
Als er gestopt wordt met lessen loopt het lidmaatschap, tot
wederopzegging, gewoon door.

Roepnaam: ....................................................................................................................

Postcode: ............................................ Plaats: ............................................................

Geboortedatum: …………………………… Geslacht: M / V
E-mail adres:………………………………………………………..
IBAN: ................................................................................................................................
Rekeningnummer op naam van:...………………………………...
Datum: .............................................................................................................................
Handtekening: .............................................................................................................
wenst zich in te laten schrijven als lid van TVVW en heeft
de toelichting bij dit formulier gelezen.
(voor personen onder de 18 jaar is de handtekening van één
van de ouders vereist)
Zijn er al andere gezinsleden ingeschreven als lid bij
TVVW?
ja / nee
Naam: ...............................................................................................................................
Relatienummer van deze persoon: ...................................................................
(In te vullen door ledenadministratie)
Datum binnenkomst

: .........................................................................

Datum betaald

: .........................................................................

Volgnummer

: ……………….. ...............................................

Soort lid: senior/junior
December 2017

Relatienummer: ……………

Gezinslid: ja/nee
Volgnummer: ..............................................

