Ledenadministratie:
Telefoon:
Website:
E-mail:

Gregoriuslaan 13, 4128 SW Lexmond
0347- 456879
www.ltclexmond.nl
secretariaat@ltclexmond.nl

AANMELDINGSFORMULIER
Met ingang van ……-………-…………(datum) meld ik me/mijn kind* aan als:


jeugdlid (tot 18 jaar) - contributie € 60,00



competitielid (vanaf 18 jaar) - contributie € 30,00 (geen sleutel mogelijk)



winterlid (vanaf 18 jaar) - contributie € 62,50 (nov t/m maa) geen vrijwilligersactiviteiten teruggave



zomerlid (vanaf 18 jaar) - contributie € 75,00 (mei t/m sept) geen vrijwilligersactiviteiten teruggave



seniorlid (vanaf 18 jaar) - contributie € 117,50 + borgsom van € 30,00 voor vrijwilligersactiviteiten**



speciale aanbieding (in te vullen door bevoegd persoon LTC Lexmond, inclusief bedrag):
_____________________________________________(bijv. Proefles) € ____


*
**

ik wil wel / geen* sleutel voor toegang tot het park en De Boschhut (borgsom van € 20,00).
Voor alle typen lidmaatschap, geldt een eenmalig inschrijfgeld van € 12,50.
Doorhalen wat niet van toepassing is
Per vrijwilligersactiviteit die u verricht, ontvangt u € 10,00 terug van uw borgsom


Achternaam:
Voorletter(s):

Man

vrouw

Roepnaam:

Straat + huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Telefoon privé:

Mobiel/werk:

Emailadres:
Overige vragen:
Zijn er meerdere leden van uw gezin lid?

Ja

Nee

Bent u reeds lid (geweest) van een tennisvereniging?

Ja

Nee

Zo ja, welke?
Periode:

Bondsnummer:

Speelsterkte enkel:

Dubbel:

Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die werk voor de club doen! Kunt u ook iets betekenen voor de
vereniging? Met de onderstaande vragen inventariseren we uw mogelijkheden. Het invullen verplicht u tot niets, de
gegevens geven wij niet door aan derden.
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk?

Ja

Nee

Hoe vaak zou u vrijwilligerswerk willen doen?

Af en toe

Regelmatig

Heeft u daarbij een voorkeur voor doelgroepen/type werk? Ja

Projectmatig

Nee

Zo ja welke?
Bestuursfunctie

Schoonmaken

Groenvoorziening

Bardienst

Eenmalige activiteiten, zoals organisatie (jeugd)activiteiten, clubkampioenschappen)
Overig:
Met ondertekening heb ik kennis genomen van en ga ik akkoord met het baanreglement van LTC Lexmond.
De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de
vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De gegevens worden tevens doorgegeven aan
de
KNLTB
in
verband
met
de
aanmelding
voor
het
lidmaatschap.

Datum:

Handtekening:

(bij minderjarigen handtekening van ouder/verzorger)

z.o.z.

De contributies van LTC Lexmond wordt bepaald tijdens de Algemene Ledenvergadering die gehouden wordt
in januari. De contributie wordt jaarlijks gefactureerd en zal geheel moeten worden betaald binnen twee weken
na ontvangst van de factuur. Opzeggingen voor het volgende contributiejaar dienen altijd schriftelijk, vóór 1 december
van het lopende jaar gestuurd te worden naar de ledenadministratie. Bij tussentijds opzeggen van het lidmaatschap van
LTC Lexmond is het volledige jaarbedrag aan contributie verschuldigd en bestaat er geen recht op restitutie
van betaalde contributie.

Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, met een recente pasfoto (mag ook digitaal) opsturen naar
of afgeven bij de ledenadministratie (Gregoriuslaan 13, 4128SW Lexmond). Voor het aanmaken van een KNLTBpas dient u een recente pasfoto (35x45mm) bij te sluiten, de achterkant graag voorzien van uw naam. Zonder pasfoto is
het niet mogelijk om deel te nemen aan competitie- of toernooiwedstrijden. Deze pasfoto mag ook digitaal
ingestuurd worden naar: secretariaat@ltclexmond.nl.

*** Welkom bij LTC Lexmond! ***
We wensen u veel tennisplezier en gezelligheid toe bij onze vereniging!

In te vullen door de ledenadministratie
Binnengekomen:

Lidnr. LTC Lexmond:

Fotonummer:

Verzonden KNLTB:

Bondsnummer:

_

Sleutel ontvangen:

_

Facturering:
Contributie

€

Vrijwilligersbijdrage

€

Sleutelborg

€

Inschrijfkosten

€

Totaal

€

Opmerkingen (aanbiedingen/kortingen/overig):

Reglement ontvangen:

