E-mail dit formulier + ingescande pasfoto naar ledenadministratie@tvnoordend.nl.
Of print het en stuur formulier + pasfoto naar Harlingerstraat 15, 1704 BT Heerhugowaard,
(de groene postbak op het tennispark).

Aanmeldingsformulier Tennisvereniging 't Noord-End
Met ingang van _________________(datum) meld ik me/mijn kind aan als lid van de vereniging.
Naam: ________________________Voorletters: ____Roepnaam: _______________m/v:__
Straat + huisnummer:_______________________________________________________________
Postcode: ___________ Woonplaats: _____________________________________
Geboortedatum: __________________________ Telefoon privé: __________________________
Emailadres:____________________________Rekeningnummer:____________________________

Wij vragen u:
1. Een recente pasfoto (35x45 mm) in te scannen (sla de foto op met uw naam).
2. Ons te machtigen voor een automatische incasso (onderteken onderstaand machtigingsformulier).
Wanneer u ons machtigt krijgt u jaarlijks korting op de verschuldigde contributie.

De contributies zijn gepubliceerd op www.tvnoordend.nl. Er geldt een korting als u zich na 1 juli
inschrijft en voor nieuwe jeugdleden.


Met ondertekening ga ik akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van
Tennisvereniging ’t Noord-End. De gegevens op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen
in het ledenbestand in verband met verenigingsactiviteiten. De gegevens worden tevens
doorgegeven aan de KNLTB in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap.



Met ondertekening ga ik akkoord met publicatie van persoonlijke foto’s die zijn gemaakt
tijdens verenigingsactiviteiten, op de door de vereniging beheerde website en sociale media.

De vereniging geeft geen persoonlijke gegevens door aan derden voor reclame en/of onderzoek.

Ondertekening:
Datum: ___________________________________________
Met een vinkje in dit vakje bevestig ik me /mijn kind te willen opgeven als lid van Tennisvereniging ’t
Noord-End.

Machtiging
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging een machtiging om van zijn/haar bankrekening
bedragen af te schrijven wegens verplichtingen aan de vereniging.
IBAN-rekeningnummer: ______________________________ t.n.v.__________________________
Datum: ___________________________________________
Met dit vinkje machtig ik Tennisvereniging ’t Noord-End om de contributie van mijn rekening af te halen.

Versie 2017
In te vullen door seniorleden (18 jaar of ouder):
•

Zijn er meerdere leden van uw gezin lid? ja/nee:_________

•

Bent u eerder lid geweest van een tennisvereniging? ja/nee:________
o

Zo ja, Welke? _________________________ Jaar: ___________

o

Bondsnummer KNLTB: ________________________________________

o

Speelsterkte enkel: _____ speelsterkte dubbel: _____

Bardienst en vrijwilligerswerk
Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die werk voor de club doen! Kunt u ook iets betekenen
voor de vereniging? Met onderstaande vragen inventariseren we uw mogelijkheden.

De meeste leden worden ingezet in de kantine (bar en schoonmaak). U kunt aan het begin van het
seizoen uw verhinderingen/voorkeuren opgeven. Voor andere werkzaamheden neemt de vereniging
contact met u op.

-

Hoe vaak zou u vrijwilligerswerk willen doen? Vaak/af en toe/projectmatig:________________

-

Heeft u daarbij een voorkeur voor een specifiek soort werk? ja/nee:_________
-

Zo ja,welke?
o

Bardienst

o

Schoonmaken kantine

o

Begeleiden jeugdteams

o

Organisatie toernooien, competities

o

Administratie, automatisering of secretarieel

o

Overig ________________________________________________________

-

Wat is uw beroep en uw opleiding?_______________________________________________

-

Beschikt u over een Verklaring Sociale Hygiëne ? __________________________________

-

Wat zijn uw hobby's?__________________________________________________________

-

Waarom bent u lid geworden bij onze vereniging?_________________________________

-

Bent u ondernemer en wilt u zich laten informeren over sponsormogelijkheden?___________

Vragen over het kunt u stellen via: ledenadministratie@tvnoordend.nl.
Informatie over de vereniging is ook te vinden via www.tvnoordend.nl en regelmatig in Contact.

Welkom bij TV ’t Noord End!
We wensen u veel tennisplezier en gezelligheid toe bij onze vereniging!

