Veldhovense Lawn Tennis Club
Inschrijfformulier JUNIOREN
VLTC ledenadministratie.
E-mail ledenadministratie@vltcveldhoven.nl
Info vereniging: www.vltcveldhoven.nl

Met ingang van ……………………. (datum) meld ik mijn kind aan als:

o

Jeugdlid (6 t/m 17 jaar)

Ik meld mijn kind aan voor:

o
o

Jeugd Tennis Totaal Lidmaatschap BASIS

€ 295 per jaar

Jeugd Tennis Totaal Lidmaatschap PLUS

€ 350 per jaar

Het lidmaatschap is een jaarlidmaatschap en loopt van september tot en met augustus. Tussendoor aanmelden is
mogelijk.
Meer informatie over deze lidmaatschappen leest u op: http://www.vltcveldhoven.nl/jeugd-totaallidmaatschap/
Voor aspirant en jeugdleden bedraagt het inschrijfgeld eenmalig € 7,00.
Standaardgegevens:
Dhr./ mw∗
Voorletters:

Achternaam: _____________________________________________________
________

Roepnaam: _____________________________________________________

Straat en huisnummer
+ eventuele toevoeging:

_______________________________________________________________

Postcode: ______________

woonplaats: _____________________________________________________

Geboortedatum

_____________________________

Telefoon privé:

_____________________________

Mobiel/werk (ouder):

_____________________________

E mail adres (ouder):

_____________________________

Wij vragen u:
1. een recente pasfoto (35x45 mm) bij te sluiten, voorzien van uw naam op achterkant van de foto.
2. dit formulier in te vullen en in te leveren bij of toe te sturen aan de ledenadministratie (mevrouw A.
Heemskerk, De Mortelhof 8, 5502 RG Veldhoven).

Overige vragen:
Zijn meerdere leden van uw gezin lid?

Ja/Nee∗

Is uw kind reeds lid (geweest) van een
tennisvereniging?

Ja/Nee∗

Zo ja, welke

Periode

________________________

Bondsnummer KNLTB ________________________

Inschrijvingsformulier VLTC 2018

___________________

Fotonummer KNLTB ___________________

blz 1

De standaardgegevens zoals vermeld op dit inschrijfformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de
vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De gegevens (naam, adres, geboortedatum e.d. )
worden tevens doorgegeven aan de KNLTB in verband met de aanmelding van het lidmaatschap. De
persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de privacyregels van de vereniging (zie hiervoor
het Privacy statement op onze website).
Machtiging
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan dat er eenmaal per jaar een automatische incasso plaatsvindt ten
behoeve van de jaarcontributie en/of de bardienstbijdrage van VLTC.
Opzeggingen altijd schriftelijk vóór 1 december.
IBAN-nummer:

NL _ _

_ _ _ _

t.n.v.

__________________________

Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Handtekening:

_____________________________

(bij minderjarigen handtekening van ouder/verzorger)

Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, met een recente pasfoto opsturen naar of afgeven bij de
ledenadministratie VLTC (Mw. A. Heemskerk, De Mortelhof 8, 5502 RG Veldhoven).

Welkom bij VLTC! We wensen uw kind veel tennisplezier en gezelligheid toe bij onze vereniging!

In te vullen door de ledenadministratie:
Binnengekomen:

__________________________

Bondsnummer:

__________________________

Lidnummer VLTC:

_________________

Fotonummer:

__________________________

Verzonden KNLTB:

_________________

Inschrijvingsformulier VLTC 2018

blz 2

