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Veldhovense Lawn Tennis Club 
 

Inschrijfformulier SENIOREN 
 
VLTC ledenadministratie.  
E-mail ledenadministratie@vltcveldhoven.nl 
Info vereniging: www.vltcveldhoven.nl 
 
 
Met ingang van ……………………. (datum) meld ik me aan als:  
 

Senior lid (vanaf 18 jaar)  contributie € 105,00 per jaar 
 

 
Voor seniorleden bedraagt het inschrijfgeld eenmalig € 12,00. 
 
Standaardgegevens: 
 
Dhr./ mw∗ Achternaam: _____________________________________________________ 

 
Voorletters: ________ 
 

Roepnaam:  _____________________________________________________ 

Straat en huisnummer 
+ eventuele toevoeging:   
 

_______________________________________________________________ 

Postcode: ______________ 
 

woonplaats: _____________________________________________________ 

Geboortedatum _____________________________ 
 

Telefoon privé: _____________________________ 
 

Mobiel/werk: 
 

_____________________________ 
 

E mail adres: 
 

_____________________________ 
 

 
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∗ 

Bent u reeds lid (geweest) van een tennisvereniging: 
 

Ja/Nee∗ 

 
Zo ja, welke                    ________________________ 

 
Periode                        ___________________ 

 
Bondsnummer KNLTB   ________________________ 

 
Fotonummer KNLTB   ___________________ 

 
Speelsterkte enkel          ________________________ 

 
Speelsterkte dubbel     ___________________ 
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Bardienst en vrijwilligerswerk. 
Wij als leden verzorgen zelf de bardienst. Dat betekent dat u ingedeeld wordt om 2 keer per jaar een bardienst 
van ongeveer 3 uur te draaien. Mocht u geen bardienst willen of kunnen draaien (wat we natuurlijk niet hopen), 
dan wordt per jaar € 40,00 bardienstbijdrage ingehouden. 
 
Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die werk voor de club doen. Kunt u ook iets betekenen voor de 
vereniging? Met onderstaande vragen inventariseren we de mogelijkheden. Het invullen verplicht u tot niets. De 
gegevens geven wij niet door aan anderen. 
 
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk?  
 

Ja/Nee∗ 

Hoe vaak zou u vrijwilligerswerk willen doen? 
 

Regelmatig/ zo nu en dan / projectmatig∗ 

Heeft u daarbij een voorkeur voor doelgroepen/ type 
werk? 

Ja/Nee∗ 

Zo ja, welke?  
 

_________________________________________ 

Waarom bent u lid geworden van onze vereniging?  
 

_________________________________________ 

Bent u ondernemer en wilt u zich laten informeren over 
sponsormogelijkheden?   

Ja/Nee∗ 

 
 
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:  _____________________________ 
 
 
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 u veel tennisplezier en gezelligheid toe bij onze vereniging! 
 
 
In te vullen door de ledenadministratie: 
 
Binnengekomen:  __________________________ 
 
Bondsnummer:  __________________________ Lidnummer VLTC: _________________ 
 
Fotonummer:  __________________________ Verzonden KNLTB: _________________ 

                                                 
 
 
 
 


