Aanmeldingsformulier Lidmaatschap Tennisvereniging Riel
Het bestuur beslist omtrent toelating (Statuten Art.5 lid 2).
De leden zijn gehouden aan de verplichtingen voortvloeiende uit de statuten en huishoudelijk reglement.
(Huishoudelijk reglement Art. 4 lid D)
Seniorleden zijn verplicht drie paviljoen-diensten (maximaal) per jaar te vervullen.
(Huishoudelijk reglement Art. 1 lid G)

Persoonsgegevens:
Achternaam:

Voorvoegsels:

Roepnaam:
Geslacht:

Voorletters:

□ man

Geboortedatum: ••   

□ vrouw

Straat:
Huisnummer:  

Telefoon:
Toevoeging: 

Mobiel:

Postcode:
Woonplaats:
E-mail:

a
Geboortedatum:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bondsgegevens:
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Bent je reeds KNLTBGeboortedatum
– lid?: □ nee □ ja ► Zo ja, je lidnummer KNLTB
Geboortedatum
Contributie:
Korting:








•
Vanaf 4de inwonend gezinslid t/m 23 jaar wordt een
• Senioren: € 120,00 □
• Junioren (10 t/m 17 jaar): € 55,00 □

•

• Kinderen (t/m 9 jaar): € 45,00 □
• Ondersteunend lid: € 15,00 □

•

korting van 50 % toegepast □
Speciaal tarief voor studerenden 18 t/m 23 jaar mits dit
aantoonbaar is en hij/zij minimaal één jaar lid is
geweest van T.V.-Riel : € 55,00 □
50% korting op de jaarcontributie wanneer men lid
wordt na 1 augustus van het betreffende jaar □

Overige gegevens:
Ben je in het bezit van een EHBO-diploma?

□ nee

□ ja geldig tot …................

Ben je in het bezit van een AED-certificaat?

□ nee

□ ja geldig tot …................

Inleveren bij:
• Bijvoegen: 1 recente pasfoto inleveren (3.5 x 4.5 cm)

Ledenadministratie TV – Riel
Ingrid van Welbergen
Julianastraat 3, 5133 VA Riel
Omdat er een pasfoto moet worden ingeleverd kan dit
formulier niet per e-mail worden ingezonden.

• Verplicht voor senioren:
Online invullen van de IVA vragen lijst, waardoor het
certificaat behaald wordt. Zie: http://www.tvriel.nl/iva

Machtiging:
Ondergetekende machtigt Tennisvereniging Riel om de contributie door automatisch incasso af te
schrijven van:
IBAN nummer:
ten name van
Deze machtiging is ingevolge het huishoudelijk reglement verplicht

Aldus overeengekomen:
Datum:

© Tennisvereniging Riel 2021

Handtekening:

wijzigingen voorbehouden

