Aanmeldingsformulier Tennis/Padelvereniging TEZ
Voornaam : ___________________________________________ m/v ________
Initialen : _________________________________________________________
Achternaam : ______________________________________________________
Geb.datum : _______________________________________________________
Adres : ___________________________________________________________
Postcode : __________________ Woonplaats: ____________________________
Emailadres : _______________________________________________________
Telefoon : ______________________ Mobiel: ____________________________
Periode : Jaar / Zomer / Winter (doorstrepen wat niet van toepassing is)
Alle velden zijn verplicht (m.u.v. vast telefoonnummer, mobiel nummer volstaat)

Bij onderstaande vragen graag doorstrepen wat niet van toepassing is.
Ik heb/ben:
wel / niet(*) getennist
wel / niet(*) tennis/padel(*) les gehad. Indien wel, gedurende _____ jaar
wel / niet(*) tennis/padel(*) les als tennis/padelkid bij de bij TEZ aangesloten tennisschool
wel / niet(*) een lidmaatschap bij een andere tennis/padel vereniging;
indien wel bij: ___________________________________________
Lidmaatschapsnr. KNLTB_______________ Speelsterkte ___/___
Speelt U bij deze vereniging competitie? ja / neen
wel / niet Eerder bij TEZ lid geweest. Indien wel: in het jaar _______
(*) doorhalen wat niet van toepassing is
Het lidmaatschap wordt, zonder schriftelijke opzegging voor 1 december van het lopende
verenigingsjaar, telkens automatisch met een jaar verlengd.
Mevr./ dhr.______________________verklaart hiermee akkoord te kunnen gaan met de
toelating als lid van TEZ en de daaruit voortvloeiende verplichting op zich te nemen.
Plaats:____________________datum:_____________handtekening:_______________
(Bij minderjarigen handtekening van de ouders)
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Contributie wordt geïnd door KNLTB Club Collect. In dit systeem bestaat de mogelijkheid te betalen via IDEAL,
of automatische incasso. Tevens kan er gekozen worden voor betaling in één keer of 10 termijnen.
Bij automatische incasso hebben we een bankrekeningnummer nodig.
IBAN Bankrekeningnr. : ________________________________________________
BIC Banknummer : ____________________________________________________
Naam en voorletters : __________________________________________________
Adres : ______________________________________________________________
Postcode en woonplaats : _______________________________________________
Ondergetekende verklaart zich akkoord met deze regeling.
Datum: ________________ Handtekening: _________________________________

Het ingevulde aanmeldingsformulier s.v.p. met pasfoto opsturen naar Anneloes de Boer, ledenadministratie.
Ledenadministratie
Anneloes de Boer
Haarspithoek 57
7546 KG Enschede
Telefoon: 053-4778638
leden@tezenschede.nl
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