
 1/2 

    INSCHRIJFFORMULIER     
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -     
 

Persoonlijke gegevens 
 
Achternaam + voorletters: ____________________________________  

Roepnaam:  _______________________________ Geslacht: man/vrouw*  

Straat + huisnummer:     ________________________________________________________ 

Postcode:      ___________________  Woonplaats: _______________________________ 

Geboortedatum:     _____ - _____ - _________ 

Telefoonnummer:     ___________________ 

E-mail adres:      _____________________________________________________________  

Zijn er meerdere leden van uw gezin lid?  JA / NEE*  

Bent u reeds lid (geweest) van een tennisvereniging? JA / NEE* 

Bondsnummer KNLTB  _____________________________   (indien van toepassing) 

Speelsterkte enkel:     ________ Speelsterkte dubbel:     ________ 

 
Gegevens lidmaatschap 
 
Met ingang van ………………..(datum) meld ik me/mijn kind aan als:  

*) Bij aanmelding na 1 augustus wordt het nieuwe lid tot 1 januari niet aangemeld bij de KNLTB. Na 1 januari gebeurt 
dat automatisch. Wie wel meteen aangemeld wil worden, betaalt ongeveer € 17,- extra.  
**) Eerstejaars lid wordt niet aangemeld bij de KNLTB. Na het eerste jaar wordt het lidmaatschap automatisch 
omgezet in een regulier lidmaatschap. 
 
 
Privacy 
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 zodat het 
nieuwe lid kan worden aangemeld (indien van toepassing). Uw gegevens altijd opvraagbaar bij de ledenadministratie 
en worden na beëindiging van het lidmaatschap binnen twee jaar verwijderd. 
 
Van verenigingsactiveiteiten en/of toernooien kunnen foto’s of sfeerimpressies gemaakt worden. Deze beelden kunnen 
gebruikt worden voor de clubarchieven, nieuwsberichten en rondom clubactiviteiten. Beeldmateriaal kan binnen de 
vereniging worden gebruikt op onze website, social media en nieuwsbrieven. Wij vragen uw toestemming voor het 
gebruik van beeldmateriaal. U kunt deze toestemming altijd weer intrekken. 
 
Ik geef    WEL/GEEN*    toestemming voor het gebruik van beeldmateriaal 
 
 

zie ook achterzijde pagina> 

(aankruisen wat van toepassing is) voor 1 april na 1 april na 1 augustus*) 
o Eerstejaars lid** € 25,- € 25,- € 25,- 
o Juniorlid € 53,- € 58,- € 29,- 
o Juniorlid (2e en volgend kind uit het gezin) € 45,- € 50,- € 25,- 
o Seniorlid € 90,- € 95,-         € 47,50 
o Seniorlid studerend € 55,- € 60,- € 30,- 
o Echtpaar / samenwonend € 145,- € 150,- € 75,- 
o Zomerlidmaatschap    

Pasfoto 
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blad 2 van 2 

 
 
 
Betaling contributie 
U ontvangt geen factuur, maar bent na aanmelding zelf verantwoordlijk voor een tijdige betaling van de contributie. U 
dient deze te voldoen op rekeningnummer: NL36 RABO 0365 0820 90 t.n.v TC Nieuwe Pekela o.v.v. contributie 2021 
en de naam van het lid.  
 
 
Ondertekening 
Door de ondertekening van dit formulier verklaart u zich akkoord met de statuten, het huishoudelijk regelement en de 
privacy policy van TC Nieuwe Pekela. Wilt u uw lidmaatshap beëindigen, dan dient u dat voor 1 december aan te 
geven.  
 
 
Datum:   ________________________________________ 
 
          
Handtekening:  ________________________________________ 
(bij minderjarigen handtekening van ouder/verzorger) 
 
 
           
 
      
 
  
Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, met recente pasfoto*) opsturen naar of afgeven bij de 
ledenadministratie: J. Rietsema, A. Westerstraat A80, 9663 PB Nieuwe Pekela. 
Gaarne uw naam even achter op de foto schrijven.  
 
*) U kunt desgewenst een digitale foto laten maken bij de ledenadminsitratie 
 
*** Welkom bij TC Nieuwe Pekela!  We wensen u veel tennisplezier en gezelligheid toe bij onze vereniging! *** 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
In te vullen door de ledenadministratie. 
             
Binnengekomen: _________________________ 
              
Bondsnummer:  _________________________  Lidnummer TC-N.P.:  ________________ 
                   
Verzonden KNLTB: _________________________ 
 
Naam:               _________________________  Woonplaats:              ________________ 
 
 
 
 
Ledenadministratie: J. Rietsema, A. Westerstraat A80, 9663 PB Nieuwe Pekela 
Tel. 06 - 37 32 34 29, e-mail: ledenadmin@tcnieuwepekela.nl  
Info vereniging ook via:    www.tcnieuwepekela.nl 
 
 


