Ledenadministratie:

Sportpark:
Postadres:

1.Vul uw gegevens in:

Lisette Kremers
Lange Reen 12
5524 AJ Steensel
T: 0497-517657
M: ledenadmin@tvsteensel.nl
Tennispaviljoen De Veste
Knegselseweg 24
T: 0497-517096
Molenpad 17
5524 BD Steensel
M: secretariaat@tvsteensel.nl

Voorletters: …………….. Achternaam: .…………………………….………………… Roepnaam: …………………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………
Postcode: ………………………………………………Woonplaats: …………………………………………………….………………
Geboortedatum: ………………………..……………………………………………..m/v * (doorhalen wat niet van toepassing is)
Telefoon: ………………………………………………………Mobiel: ……………………………………………………………………
Emailadres: ….………………………………………………………………………………………………………………………………….
word lid van TV Steensel.

2.Maak een keuze uit een van onderstaande lidmaatschappen:
□ Senioren:
o

o

o

o

Standaard lidmaatschap:
 € 100,00 per jaar
Korting van € 20,00 gedurende 1e jaar als je lid bent van voetbal- of korfbalvereniging
Steensel
Gezin met meer leden wonend op hetzelfde adres betaalt een gezinsmaximum van
€ 250,00 per jaar
Graag pasfoto bijvoegen
Deelname aan alle activiteiten / Gebruik van alle faciliteiten /Ontvangt Klippel
Steunend lidmaatschap:
 € 35,00 per jaar
Geen pasfoto nodig
Deelname aan alle activiteiten / Geen gebruik van tennisbanen / Ontvangt Klippel
KNLTB lidmaatschap:
 € 30,00 per jaar, indien je al lid bent van KNLTB via andere vereniging
 € 30,00 per jaar, indien je alleen deelneemt aan eigen KNLTB competitie
Graag pasfoto bijvoegen
Geen deelname aan activiteiten m.u.v. het Stratentoernooi / Geen vrij gebruik van
tennisbanen / Ontvangt geen Klippel
Zomerlidmaatschap voor voetballers in de maanden juni-juli-augustus:
 € 25,00 per jaar
Graag pasfoto bijvoegen
Deelname aan alle activiteiten / Alleen gebruik van faciliteiten in juni-juli-aug / Ontvangt
geen Klippel
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□ Junioren:





Een lid is junior tot in het jaar dat hij of zij 18 wordt
Lidmaatschap voor junioren gratis
Verplichte tennistraining te volgen in het 1e jaar. Kosten ca. € 50,00 bij groepje van 8
kinderen. Deze kosten worden rechtstreeks betaald aan de trainer
Ontvangt geen KNLTB pasje. Indien gewenst worden de KNLTB-kosten van ca.
€ 17,50 in rekening gebracht

Contributiekorting bij aanbrengen nieuw lid
Bij aanbrengen van een nieuw lid, worden de kosten van het lidmaatschap het 1e jaar gedeeld; zowel
de aanbrenger als het nieuwe lid ontvangen een eenmalige korting van 50%. Deze regeling geldt
alleen voor seniorleden.
Duur van het lidmaatschap
Alle lidmaatschappen lopen per kalenderjaar, dus van 1 januari tot en met 31 december.

3.Graag verzoeken wij je om onderstaande vragen te beantwoorden:








Heb je al eerder getennist?
Ja / Nee*
Ben je lid van een andere tennisvereniging?
Ja / Nee*
Zo ja, blijf je lid van deze vereniging?
Ja / Nee*
o Lidmaatschapsnummer KNLTB:
……………………………………………………………………………………….
Sterkte: …………………………………………………………………………………………………………..……………….
Zijn er meer huisgenoten lid van TV Steensel?.....................................................................
Zo ja, welke achternaam hebben deze leden (indien afwijkend):………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………………………….…………..
Heb je belangstelling voor een bestuursfunctie?
Ja / Nee*
Commissiefunctie?
Ja / Nee*
Vrijwilligerswerk?
Ja / Nee*
*doorhalen wat niet van toepassing is

4.Alleen invullen als je NIET woonachtig in Steensel bent:

Voor de bezorging van het clubblad De Klippel aangeven hoe je deze wenst te ontvangen:
o Bezorgen bij familie of vrienden in Steensel
Naam: …………………………………………………………………………………………………..………..………………
Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………..…..
o Bezorgen bij familie of vrienden in Eersel of Veldhoven
Naam: ……………………………………………………………………………………………………………………..………
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
o Bezorgen per post
o Bezorgen in kantine, halletje -> Klippel is voorzien van naamsticker en ophaalbericht via
email. Ophalen eigen verantwoordelijkheid)
Datum: …………………………………..………………………………………………………..
Handtekening: ………………………………………………………………………………….

Datum inschrijving ledenadministratie:
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