AANMELDINGSFORMULIER

Mixed

a.u.b. mailen naar info@tcmixed.nl

Vaals

Persoonsgegevens

PASFOTO

Voornaam
Achternaam
Geboortedatum

Bij een handmatig ingevuld formulier
hier de pasfoto plakken.

Nationaliteit
Geslacht

O man

Bij aanmelding via e-mail, pasfoto
graag als JPG bestand (min. 300 dpi)
in de bijlage meesturen

O vrouw

Overige gegevens
Datum aanmelding
Straat / PC / Plaats
Telefoon*
E-mail*
Hoeveel jaar tennis je al?
Hoeveel lessen had je al?
Inschatting niveau

O beginner

O gevorderd

Speelsterkte KNLTB

Rating enkel:

O competitiespeler
Rating dubbel:

Bent of was u al lid van een andere tennisclub? Welke?
Bondsnummer KNLTB
* bij minderjarigen onder 18 jaar graag telefoonnummer en e-mailadres van ouder/voogd invullen

Contributies
Leeftijd (op 1 januari)

Standaard contributie

Contributie nieuwe leden

150€ (lidmaatschap + training)

t/m 12 jaar
t/m 17 jaar

50€

25€

18 t/m 23 jaar

80€

40€

24 jaar en ouder

140€

70€

versie: zomer 2022

Aanvullende informatie

Mixed
Vaals

Het ingevulde aanmeldingsformulier 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. Bij voorkeur ontvangen wij echter het ingevulde formulier + gescande pasfoto per email via info@tcmixed.nl.
Door inzending van het formulier geeft u automatisch toestemming aan de tennisclub om uw e-mailadres toe te voegen aan de mailingbestanden van de vereniging, die wij bijvoorbeeld voor het toesturen van nieuwsbrieven gebruiken. Als u dit niet wenst, kunt u dat gaarne expliciet kenbaar maken.
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
Nadat wij uw gegevens hebben ontvangen, ontvangt u hiervan een bevestiging per e-mail en informeren
wij u over het contributiebedrag.
Het contributiebedrag maakt u over op NL05 RABO 0152 5931 87 (BIC RABONL2U) t.n.v. TC Mixed
Vaals onder vermelding van het lid.
Het lidmaatschap gaat in op het moment dat wij van u de contributie ontvangen hebben.
Vervolgens melden wij u aan als bondslid bij de KNLTB en sturen wij u een welkomsmail met aanvullende
informatie over de tennisclub, zoals toegangscontrole, baanreserveringen etc.

