Ledenadministratie:
Tirsa van der Kleij
Larikslaan 243
3053 LD Rotterdam
Mob. (06) 124 951 83
ledenadministratie@aeolus-oledo.nl

Inschrijfformulier Senioren (vanaf 18 jaar en ouder)
Persoonlijke gegevens:
Achternaam

Voorletters

Voornaam
Geslacht

Vrouw

Geboortedatum

Man
Telefoon

Mobiel

E-mailadres
Adres

Huisnr

Postcode

Woonplaats

IBAN banknummer

t.n.v.

Beroep

Bekrachtiging aanmelding:
Ondergetekende wenst lid te worden van LTC Aeolus-Oledo en verplicht zich hiermee tot betaling van de jaarlijkse contributie, zulks tot
wederopzegging; alsmede van het éénmalige inschrijfgeld.
Ondergetekende verleent hierbij tevens tot wederopzegging machtiging aan LTC Aeolus-Oledo om van bovengenoemde bankrekening
jaarlijks de verschuldigde contributie af te schrijven, alsmede kosten die in rekening worden gebracht bij deelname aan competities,
trainingslessen e.d.
Deze machtiging wordt bij een geldige opzegging van het lidmaatschap automatisch ingetrokken.
De contributie wordt jaarlijks in februari of maart geïncasseerd.
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat opzegging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk of per e-mail
kan geschieden. Dit dienst te worden gedaan hetzij bij de secretaris van het bestuur, hetzij bij de ledenadministratie, en wel uiterlijk 1
december voorafgaand aan het kalenderjaar met ingang waarvan je het lidmaatschap wenst te beëindigen.
Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch gecontinueerd.

1. Ondertekening
Plaats:

Datum:

Handtekening:

2. Gelieve een recente pasfoto bij te sluiten of toe te mailen t.b.v. de ledenpas

Vergeet niet ook de volgende pagina van het formulier in te vullen!!!

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
Indien je reeds eerder bent aangesloten geweest bij de KNLTB, graag de volgende gegevens invullen
Bondslidnummer
Speelsterkte enkelspel

Speelsterkte dubbelspel

Vorige vereniging

Ervaring met de tennissport
Heb je reeds eerder
getennist?

ja

nee

Hoeveel tenniservaring
heb je?

(aantal jaren invullen)

Wanneer heb je voor het
laatst gespeeld?

(jaartal)

Wanneer was je voor het
laatst lid van een
vereniging

Vereniging:

Heb je al eens competitie
gespeeld?

ja

nee

Zo ja, welke soort
competitie?
Heb je al eens toernooien
gespeeld?

...en welke klasse?
ja

nee

Bekendheid met de vereniging
Waarvan ken je LTC
Aeolus-Oledo?

ik heb informatie ingewonnen op het tennispark
ik speel reeds op het tennispark
ik heb al eens deelgenomen aan het open toernooi
via de competitie
via internet
ik heb informatie gekregen via de KNLTB
via leden en/of oud-leden
overig, namelijk

Welke leden van de
vereniging ken je al?

Waarom wil je lid
worden?

