Tennis Vereniging Leveroy
Graanmolen 8 6091 PN Leveroy

Rabobank: NL69RABO 01284.05.279

E-mail: secretaris@tvleveroy.nl

KvK te Roermond 40175977

Homepage: www.tvleveroy.nl

KNLTB Verenigingsnummer 37168

Aanmeldingsformulier
Ondergetekende wenst lid te worden van Tennisvereniging Leveroy (TVL)
Voor & Achternaam

_____________________________________ Voorletters:__________

Geboortedatum

________________________

Straat & Huisnummer

_____________

PC en Woonplaats

________________

Telefoon

Vast:_____________________

E-mailadres

_________________________________________________________

Categorie:

____________

 junior A (t/m 12 jaar)
 junior B (t/m 16 jaar)
 senior A (17, 18 en 19 jaar)
 senior B (vanaf 20 jaar)

Vermelde speelsterkte:

 man  vrouw

Mobiel:____________________

 Winterlid
 Zomerlid
 Pasjeslid
 Ouderlid

enkel:  9  8  7  6  5  4  3  2  1
dubbel:  9  8  7  6  5  4  3  2  1

Bovengenoemde gegevens worden gebruikt om u aan te melden bij de KNLTB en t.b.v. de registratie
bij Tennisvereniging Leveroy. Gegevens worden niet doorgegeven aan anderen en zullen na afmelding
worden verwijderd uit het systeem.
•
•
•

Het e-mail adres wordt gebruikt om u te informeren over activiteiten inzake de
Tennisvereniging.
Gaat u hiermee akkoord?  Ja  Nee
Tijdens activiteiten op en rond de tennisbanen kunnen foto’s worden gemaakt die geplaatst
kunnen worden op TVLeveroy.nl.
Gaat u hiermee akkoord?  Ja  Nee
Tijdens activiteiten op en rond de tennisbanen kunnen foto’s worden gemaakt die geplaatst
kunnen worden op de Facebook pagina van Tennisvereniging Leveroy.
Gaat u hiermee akkoord?  Ja  Nee

Contributie voor het seizoen 2019 is:
Zomerlid Jeugd
€ 25,Zomerlid Senior
€ 50,-

Junior
Junior
Senior
Senior

A
B
A
B

€ 67,50
€ 77,50
€ 120,€ 150,-

Winterlid
Ouderlid
Pasjeslid

€ 65,€ 25,€ 20,-

Betaling van de contributie: u ontvangt een nota hiervoor.
Beëindiging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden gericht aan de ledenadministratie (zie bovenstaande
gegevens) of via secretaris@tvleveroy.nl voor 31 december van het lopende jaar.
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eer st
volgende verenigingsjaar en is contributie verschuldigd .

Plaats en datum ___________________

Handtekening __________________________

(Bij minderjarigen s.v.p. ondertekenen door ouder/verzorger)

Vergeet niet een recente pasfoto mee te sturen voor uw ledenpas!
Zie huishoudelijk reglement en het informatieboekje voor het reglement en voorwaarden.

