
Aanmeldingsformulier TC De Schaeck - Senioren – 2018 
 

 
Persoonsgegevens 
Geslacht:       Geboortedatum:  
Voorletters:  Roepnaam:    Achternaam:   
Adres:   
Postcode:      Woonplaats:   
Telefoonnr:        Mobiele nr:    
E-mailadres:  
Beroep/Werkzaamheden:  
 
Lidmaatschap Aub het gewenste type aankruisen 

(Tarieven worden jaarlijks opnieuw bepaald. Bij een start in de loop van het seizoen geldt een aangepast tarief.) 
□ Senior Leeftijdsgroep: 22 jaar en ouder € 153 

□ Neo-senior Leeftijdsgroep: 18 t/m 21 jaar (en studenten) € 104 

□ Donateur Niet-spelend lid: geen KNLTB-ledenpas € 25 

□ Zomerlid Geldig van 1 juli t/m 31 aug: inclusief afkoop bardienst € 50 

□ Actie  Maak kennis met tennis! (incl 4 lessen) € 40 

 
Vrijwilligersdiensten voor Senioren en Neo-senioren Aub het gewenste type aankruisen 
Ieder lid doet minimaal 3 bardiensten of parkdiensten per jaar. 
□ Bardienst 3 bardiensten per jaar  

□ Parkdienst 3 parkdiensten per jaar; Als geen vacature, dan bardienst  

□ Geen Ik koop de vrijwilligersdienst af € 65 
 

De club draait volledig op de vrijwillige inzet van al onze leden. Dus er zijn nog meer taken die 
ingevuld moeten worden. Waar ligt je interesse? Aub het gewenste type aankruisen, ook bij afkoop. 

□ Commissielid 
Bar-, Activiteiten-, Sponsor-, Communicatie/PR-, Accommodatie-, Jeugd-, 
Toernooi-, Technische Commissie 

□ Administratie Ledenadministratie/Ledenwerving/Competitieleider 

□ Oproepbasis Af en toe Klussen/Schoonmaken/Extra Bardienst/Organiseren Evenementen 

□ Andere interesses Website/Social Media/Beheer App/Ladder Competitie/…………………… 

 

Incassomachtiging 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging toestemming aan TC De Schaeck om jaarlijks 
de verschuldigde contributie en, indien van toepassing, afkoop vrijwilligersdienst van zijn/haar 
bankrekening af te schrijven.  
Bankrekening (IBAN): 

Datum:        Naam en Handtekening:  
Overige gegevens 

 Ik heb interesse in het spelen van competitie:
   

 Ik heb interesse in het volgen van 
tennislessen:    

 Indien eerder lid geweest van de KNLTB: Bondsnummer:       Speelsterkte: ….. 
 Hoe bent u bekend geworden met TC De Schaeck? ………………….... 

 

 Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor doeleinden van de vereniging. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor 
onbepaalde tijd. Beëindiging van het lidmaatschap is alleen mogelijk door middel van schriftelijke opzegging voor 1 
december, voorafgaand aan het nieuwe seizoen. Raadpleeg www.tcdeschaeck.nl voor meer informatie.  

http://www.tcdeschaeck.nl/


 

Toestemmingsverklaring  
 
Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij jou graag (laten) informeren over de vereniging, 
sportactiviteiten en aanbiedingen en dergelijke. Ook willen we speelschema’s, wedstrijduitslagen en soms 
ook foto’s en filmpjes van jou op onze website of social media plaatsen. Met dit formulier vragen wij jou 
toestemming om ook jouw gegevens hiervoor te gebruiken en te verwerken.  
 
Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder aangekruiste gegevensverwerkingen: 
 

 Mij benaderen voor sportieve activiteiten van derden, bijvoorbeeld andere sportverenigingen, 

sponsoracties of maatschappelijke dienstverleners.  

 Publiceren van bijvoorbeeld foto’s en/of filmpjes van mij op internet of social media. 

 Mijn naam en telefoonnummer via onze afgeschermde website en in de barmap beschikbaar te 

stellen zodat andere leden mij kunnen benaderen. 

 Na afloop van mijn lidmaatschap mogen mijn gegevens bewaard worden voor statische doeleinden 

en/of historische waarde. 

 Maximaal 6 keer per jaar mag de Vereniging mij informatie van derden toesturen 

Mijn toestemming geldt alleen voor de hierboven beschreven redenen, gegevens en organisaties. Voor 
nieuwe gegevensverwerkingen vraagt de vereniging mij opnieuw om toestemming. 
 
Ik mag mijn toestemming op elk moment intrekken.  
 
 
Naam   ………………………… 
 
Geboortedatum ………………………… 
 
Datum  …………………… 
 
Handtekening ………………………… 
 
 
LET OP: Ingeval ondergetekende op het moment van tekenen jonger is dan 16 jaar dient deze verklaring 
eveneens door een ouder of voogd ondertekend te worden. 
 
Naam ouder/voogd  ….…………… 
 

 Handtekening ouder/voogd ….………


