Tennispark:
Telefoon:
Postadres:
email:
website:
IBAN:

Sneeuwberglaan 1c, VAALS,
043-3063368
Sneeuwberglaan 1c, 6291 HB VAALS
info@tcmixed.nl
www.tcmixed.nl
NL05 RABO 0152 5931 87

Bij een handmatig
ingevuld formulier
hier pasfoto plakken.

AANMELDINGS-FORMULIER TC MIXED VAALS

Datum aanmelding:

(zomer 2019).

Bij een aanmelding
per email gaarne
pasfoto als .jpg
bestand meesturen
(300 dpi)

07.01.2019

Voornaam + achternaam:
Straat + postcode + plaats + land:
Telefoon (thuis + mobiel): )*
e-mail: )*
Man

Geslacht:

●

Geboortedatum (dd.mm.jjjj):

31.12.1999

Vrouw

Nationaliteit:
Hoeveel jaar tennis je al?
Hoeveel lessen had je al?
Niveau:
Speelsterkte KNLTB:

●

Beginner

Enkel:

Geoefend

Competitiespeler

Dubbel:

Bent of was U reeds lid van een
andere tennisclub? Zo ja, welke?
Bondsnummer:
Ingangsdatum lidmaatschap:

01.01.2019

)* voor minderjarigen (tot 18 jaar) gaarne de telefoonnummers cq emailadres van ouder / voogd invullen.

Contributies:
leeftijd (op 1 januari van het
nieuwe verenigingsjaar):
> t/m 12 jaar

)
*

standaard contributie

)*

nieuwe leden
(incl introductie-korting)
€ 150,00 (lidmaatschap € 15 en training twv € 135)

> t/m 17 jaar

€ 50,00

€ 25,00

> 18 t/m 23 jaar

€ 80,00

€ 40,00

> vanaf 24 jaar

€ 140,00

●

€ 70,00

)* aankruizen welke contributie van toepassing is.

Bescherming van personsgegevens
Uw gegevens zullen worden uitgewisselt alleen met de KNLTB voor lidmaatschap gerelateerde zaken.
Uw gegevens worden niet verder aan derden uitgewisselt.
Het lidmaatschap gaat in nadat de contributie is betaald. Gelieve bovenstaand aangekruist bedrag
overmaken op onderstaande bankrekeningnummer (t.a.v. TC Mixed Vaals):

IBAN: NL05 RABO 0152 5931 87

BIC: RABONL2U

Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk vóór 31 december van het lopende seizoen!!
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Toelichting aanmeldingsformulier.
Het ingevulde formulier en de pasfoto kunt U opsturen naar TC Mixed Vaals, Sneeuwberglaan 1c, 6291 HB
VAALS of deponeren in onze brievenbus aan de poort van het tennispark (Sneeuwberglaan 1c, Vaals). Bij
voorkeur ontvangen wij echter het ingevulde formulier + gescande pasfoto per email info@tcmixed.nl.
Eisen aan de pasfoto:
 Een digitale pasfoto moet grotendeels aan dezelfde voorwaarde voldoen als een normale pasfoto.
 De foto moet het lid voorstellen en dient recent, duidelijk en goed gelijkend te zijn.
 De foto dient recht van voren en tegen een lichte, egale achtergrond genomen te zijn.
 De breedte van het hoofd op de foto dient ongeveer tweederde van de fotobreedte te zijn.
 Beide ogen dienen zichtbaar te zijn, eventueel achter een bril met doorschijnende glazen.
 De verhouding breedte/hoogte moet circa drie/vier centimeter zijn.
Extra eisen aan een digitale (gescande) pasfoto:
 Bestandstype met de indeling JPEG (JPG), resolutie 300 dpi.
 Bestandsnaam: Achternaam.Voornaam.jpg
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