
Tennisvereniging Ruurlo 

Inschrijfformulier 

Ondergetekende meldt zich aan als lid van TV Ruurlo. De verstrekte gegevens worden opgenomen in het 
ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De gegevens worden ook 
doorgegeven aan de KNLTB in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap. Ondergetekende is akkoord 
met de statuten en het huishoudelijk reglement van TV Ruurlo. 

Voorletters  
Tussenvoegsel  
Achternaam  
Voornaam  
Straat  
Huisnummer  
Postcode  
Plaats  
Telefoon  
Telefoon (mobiel)  
Geslacht man / vrouw* 
Geboortedatum  
Bankrekeningnummer (IBAN) NL 
Naam rekeninghouder  
e-mail  
Speelsterkte enkel **  
Speelsterkte dubbel **  
Bondsnummer **   

 

*   doorstrepen wat niet van toepassing is. 

** enkel voor personen die eerder lid van de KNLTB zijn geweest. 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan TV Ruurlo om bedragen af te schrijven 
wegens kosten contributie van bovengenoemd bankrekeningnummer. 

Voor jeugdleden tot 18 jaar dient één van de ouders of verzorgers mede te ondertekenen. 

Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd voor de periode van een half jaar. Opzeggingen (schriftelijk of 
per e-mail) dienen bij de ledenadministratie binnen te zijn voor 1 juli of 1 januari. 

 

Handtekening Handtekening ouder/verzorger 

 

U kunt dit ingevulde en ondertekende formulier met een recente pasfoto inleveren bij Loek Terwee, 
Garvelinkkampweg 26, 7261 CJ   Ruurlo of een gescand exemplaar met pasfotobestand (jpeg, minimaal 300 
dpi) e-mailen naar ledenadministratie@tvruurlo.nl 

Vul svp ook de achterzijde van dit formulier in. 

 

 

mailto:ledenadministratie@tvruurlo.nl


 

 

 

Tennisvereniging Ruurlo 

Inschrijfformulier 

 

TVR beleid ten aanzien van vrijwilligerswerk 

 

Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die klussen/taken voor de club doen! Elk lid wordt 
ingedeeld om 2 keer per jaar kantinedienst te draaien. Daarnaast zijn er veel leden die ook andere 
klussen voor TVR doen, zoals groenonderhoud, organiseren van een jeugdactiviteit of het vervullen van 
een commissie- of bestuursfunctie. 

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. 

Hoe vaak zou u vrijwilligerswerk willen doen? 

Regelmatig  /  zo nu en dan  /  projectmatig  /  niet* 

 

Welk type vrijwilligerswerk heeft uw voorkeur? 

Een aantal voorbeelden: een rol op het gebied van parkbeheer, jeugdactiviteiten, kantinegebeuren, 
assisteren of organiseren van “dag-evenementen”, wedstrijdtennis, beleid of bestuur.* 

U kunt aangeven welke u wat lijken, maar vul gerust op de open regels andere zaken in: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

* doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Om inzicht te krijgen in de expertise van onze leden zijn wij geïnteresseerd in de antwoorden op 
onderstaande vragen. 

Wat is/was uw beroep? ……………………………………………………………………………………………………………………. 

Heeft u kennis van andere vakgebieden, zo ja, welke? ………………………………………………………………………… 

Wat zijn uw hobby’s?  ......................................................................................................................................................................... 

 

Ingevuld door:  ……………………………………………………………… 


