Ja, ik word lid van Tennisvereniging Diever
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
E-mailadres:
Telefoon:
IBAN Rekeningnummer:
Ten name van:
Woonplaats:
Tenniservaring:

(jaren/niveau/speelsterkte)

KNLTB bondsnummer:

(indien reeds toegewezen)

Uw gegevens worden gebruikt voor de eigen administratie van TV Diever en de gegevens worden
uitsluitend gedeeld met de KNLTB, de bond waar wij als vereniging bij zijn aangesloten.
De contributie voor 2022 bedraagt voor senioren € 125,- en voor junioren t/m 10 jaar € 50,- en voor
junioren van 11 tot 18 jaar € 75,-. Als familie bestaat er een korting van €50,- als er minimaal 3 personen van
de familie lid zijn (die allen op hetzelfde adres wonen), waarvan minimaal 1 persoon een regulier seniorlid is.
U kunt gebruik maken van één van onderstaande aanbiedingen indien u de laatste drie jaar geen lid van
TV Diever bent geweest.
€ 50,- korting bij lidmaatschap als senior plus eerste 2 (privé)lessen voor € 10,- per les.
Junioren krijgen 2 gratis proe essen. Gaan ze daarna door dan moeten de lessen betaald worden, maar is
het lidmaatschap gratis. Een mooie deal volgens ons.
(Uw keuze aankruisen s.v.p.)
Door het plaatsen van een handtekening verleent u toestemming voor de inning van de contributie middels automatische incasso
totdat u uw lidmaatschap beëindigt. Daarnaast geeft u ook toestemming voor een vermelding van uw naam en telefoonnummer
in het clubblad. Ook geeft u hierbij toestemming voor het plaatsen van foto’s op de website, in het clubblad en op de Facebookpagina van de vereniging.

Datum:

Handtekening:

fl

(Bij minderjarigen handtekening van ouder/voogd)

Onze vereniging bestaat dankzij het werk van enthousiaste leden. Doe daarom mee!
Mijn voorkeur gaat uit naar:
Besturen
Organiseren
Kantine
Onderhoud
Jeugd
Diversen
anders namelijk …

Dit formulier graag volledig ingevuld met een (pas)foto inleveren bij:
Johannes Dongstra, Dwarsdrift 9, 7981 AP Diever
of via een e-mail naar johannes@tvdiever.nl
(De foto wordt gebruikt voor de lidmaatschapspas van de KNLTB)

N.B.
Print dit formulier indien mogelijk dubbelzijdig uit. Scheelt weer wat hout.

