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Ledenadministratie: Corinne Hartog 
Buitendijk 60 

4255 GV Nieuwendijk 

tel 06-23802411 

ledenadministratie@tvdehei.nl 

Aanmeldings- 
formulier 

 

 

 

Dit formulier met (bij voorkeur een digitale!) pasfoto (niet beschadigd!) inleveren bij de 
Ledenadministratie. Na ontvangst van de betaling krijgt u bericht waar uw lidmaatschapskaart afgehaald 
kan worden. Pas dan kunt u spelen.  
 

Ondergetekende, is meerderjarig (anders ouder / verzorger laten ondertekenen!) en verklaart 
hierbij lid te willen worden van TV de Hei en accepteert hiermee tevens zonder voorbehoud de Statuten 
en Reglementen van de vereniging (zie hiervoor www.tvdehei.nl) 
De ondergetekende gaat akkoord met automatische incasso van de te innen gelden t.g.v. het 
lidmaatschap. Na opzegging van het lidmaatschap vervalt de machtiging tot automatische incasso op 
voorwaarde dat er geen achterstallige betaling is. 
 

Tevens geeft ondergetekende wel / geen (#) toestemming tot het publiceren van persoonlijke (actie-) 
foto’s op de social media of de website van TV de Hei, alsmede foto’s bij artikelen van verenigingsactivi-
teiten in de lokale media. 
 
(#: s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Nieuwendijk, d.d.   Naam:     Handtekening: 
 
 
 
 
………………………….  ………………………….  …………………………. 

INSCHRIJFDATUM: 

 

 

NAAM: 
(+ evt. meisjesnaam) 

GESLACHT:  M / V  

VOORLETTERS: 

 

ROEPNAAM: 

STRAAT/HUISNR.: 
 

GEBOORTEDATUM: 

POSTCODE / WOONPLAATS: 

 

TEL.: 

E-MAIL ADRES: 
t.b.v. verzending verenigingsactiviteiten per Heimail 

 

IBAN-nummer van BANK/GIRO:  

BEROEP:  
(U kunt hier eventueel uw beroep invullen zodat de  vereniging gebruik kan  
maken van uw specifieke kennis/vaardigheid) 

 

Is er al iemand van uw gezin (op ditzelfde adres ) lid? Ja / nee (#) 
(#: s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is) 

Naam: 

 

Zelfwerkzaamheid 
 

Ieder lid vanaf 18 jaar wordt geacht een taak voor de vereniging te 

verrichten. U kunt kiezen uit de volgende taken:  

❑ Baanonderhoud (*)  

❑ Bardiensten (hiervoor moet het IVA-Certificaat voor vrijwillige 

barmedewerkers behaald worden, dit is circa 30 minuten werk…) 

❑ Beheer Website (*)  

❑ Schoonmaak kantine (*) 

❑ Tuinonderhoud (*) 

❑ Competitie- / Wedstrijd- / Toernooileiding (*)  

❑ U kunt per seizoen deze taak afkopen.  

Kosten per jaar: € 100,- 

Contributie en kosten: 

 

Seniorleden vanaf 18 jaar 
 

Juniorleden 7 t/m 17 jaar 
 

Competitielidmaatschap 
 

Korting van 2e lid gezin/adres 

Borg KNLTB 
Inschrijfkosten 

Sleutelborg 
 

 

 

€ 125,- per       
           jaar 

€  30,- per  
          maand 

vraag naar de 
voorwaarden 

€  5,- 

€ 25,- 
€ 10,- 

€  7,- 

(*) = hiervoor geldt een limiet voor het aantal personen   
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