Ledenadministratie
Tirsa van der Kleij
Gezusters van Damhof 9
3061 LZ Rotterdam
ledenadministratie@aeolus-oledo.nl
Uitsluitend in te vullen door de
administratie

Lidsrt.

:

KNLTB

:

Lidnr.

:

Fotonr.

:

Ingev.

:

AANMELDINGSFORMULIER JUNIOREN (tot 18 jaar)
A1.

Persoonlijke gegevens

1. Familienaam
2. Voorletters
3. Voornaam
4. Geslacht

M

5. Geboortedatum

V
-

gelieve aan te kruisen wat van toepassing is
-

DD - MM - J J J J

6. Geboorteplaats
7. Straat
8. Huisnummer

Postcode

9. Woonplaats
10. Telefoon

Mobiel

11. E-mail adres
12. School
A2.

Gegevens ouder / voogd

13. Familienaam
14. Voorletters
15. Telefoon

Mobiel

16. E-mail adres
17. IBAN-nummer
B.

t.a.v.

Bekrachtiging aanmelding
Ondergetekende (ouder/voogd) wenst lid te worden van de L.T.C. Aeolus-Oledo en verplicht zich hiermede tot betaling van de jaarlijkse
contributie, zulks tot wederopzegging; alsmede van het eenmalige inschrijfgeld. Na inschrijving ontvangt ondergetekende per e-mail een
factuur met het verschuldigde bedrag.
Ondergetekende verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat opzegging van het lidmaatschap uitsluitend schriftelijk kan geschieden.
Dit dient 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 men het lidmaatschap wenst te beëindigen.
Zonder tijdige opzegging wordt het lidmaatschap automatisch gecontinueerd.
1. Ondertekening
Plaats:

Handtekening:
Datum:

2. Ondertekening ouder / voogd:

3.

Gelieve 1 recente pasfoto bij te sluiten t.b.v. de ledenpas.

Vergeet niet ook de achterkant van het formulier in te vullen!!!

C.

Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond
Indien u reeds eerder bent aangesloten geweest bij de KNLTB, gelieve in te vullen:
1. Bondslidnummer
2. Speelsterkte

Enkelspel

Dubbelspel

3. Vorige vereniging
D.

Ervaring met de tennissport
1. Heeft u reeds eerder de tennissport beoefend?

Nee
Ja

2. Hoeveel tenniservaring heeft u in totaal?

a.u.b. aantal jaren invullen

3. Wanneer heeft u voor het laatst gespeeld?

a.u.b. jaartal invullen

4. Wanneer was u voor het laatst lid van een vereniging?

a.u.b. jaartal invullen

5. In welke soort competitie heeft u al eens gespeeld?
districtscompetitie jeugd
districtscompetitie dames
districtscompetitie heren
districtscompetitie gemengd
landelijke competitie jeugd
landelijke competitie heren
landelijke competitie gemengd
landelijke competitie gemengd 35+
6. Heeft u al eens aan open toernooien deelgenomen?

E.

ga verder naar E.1

a.u.b. aankruisen wat van toepassing is
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
klasse
Nee
Ja

Bekendheid met de vereniging
1. Waarvan kent u de vereniging Aeolus-Oledo?
informatie ingewonnen op het tennispark
speel reeds op het tennispark
open toernooi
competitie
internet
publiciteit
informatie van de KNLTB
via leden of oud-leden
overige

a.u.b. aankruisen wat van toepassing is

nl.

2. Welke leden van de vereniging kent u al?

3. Waarom wilt u lid worden van Aeolus-Oledo?

4. Ruimte voor overige opmerkingen:

Heeft u het formulier ondertekend (zie voorzijde) en vergeet u niet de pasfoto bij te sluiten?!

