
 
 

AANMELDINGSFORMULIER ZOMERLIDMAATSCHAP 
 
 

Een uitstekende manier om kennis te maken met TV Wamel is ons zomerlidmaatschap. In de 
periode van 1 juni t/m 31 augustus kan men lid worden van onze vereniging als zomerlid. 
Het lidmaatschap gedurende deze periode bedraagt voor senioren € 50, = en voor junioren € 
25, =. Zomerleden worden niet ingeschreven bij de KNLTB. Zomerleden mogen in 
bovengenoemde periode gebruik maken van onze banen.  
Tevens kunnen zij gebruik maken van alle door TV Wamel georganiseerde activiteiten, dit 
met uitzondering van toernooien/competities, die zijn aangemeld bij de KNLTB. In het 
lidmaatschapsgeld is de afkoop van bardiensten reeds verwerkt. Zomerleden kunnen voor 
toegang naar de kleedkamers en de toiletten een sleutel van de buitendeur in bruikleen 
krijgen. Hiervoor dient een sleutelverklaring te worden ondertekend. Zomerleden hebben 
geen stemrechten binnen onze vereniging en dienen zich te houden aan onze reglementen. 
Het lidmaatschap eindigt automatisch op 31 augustus.  
 
Ja, ik meld mij aan als zomerlid van TV Wamel en dit zijn mijn gegevens:  
 
 
Persoonsgegevens  
 
Achternaam 
…............................................................................................  
Voorletters  
…............................................................................................  
Voornaam  
…............................................................................................  
Nationaliteit  
…............................................................................................  
Geboortedatum  
…............................................................................................  
Geslacht m/v (doorhalen wat niet van toepassing is)  
 
 
Adres- en contactgegevens  
 
Straat en huisnummer  
…..................................................................................  



Postcode en woonplaats  
…..................................................................................  
E-mail adres  
…..................................................................................  
Telefoonnummer  
…..................................................................................  
Mobiel nummer  
…..................................................................................  
 
 
Betaalwijze  
 
De contributie wordt geïnd door middel van automatische incasso. U verklaart hierbij een 
machtiging te verlenen dat de contributie voor het zomerlidmaatschap binnen 4 weken na 
aanmelding wordt geïnd van het volgende rekeningnummer:  
Rekeningnummer  
…...................................................................................  
Naam rekeninghouder  
…...................................................................................  
Plaats rekeninghouder  
…...................................................................................  
 
 
Overig  
 
Ik heb belangstelling voor lessen ja / nee (doorhalen wat niet van toepassing is)  
Ik ben ook lid bij vereniging:  
……………………………………………………………..  
Ik ben bekend met de rechten en plichten zoals vermeld in het huishoudelijk reglement van 
TV Wamel. Het reglement vindt u op onze internetsite: https://www.tennis-wamel.nl 
 
 
Datum ….................................  
 
Handtekening …..................................  
 
 
 
Dit formulier kunt u sturen naar:  
TV Wamel Ledenadministratie  
Vincent de Jonge 
Kerkstraat 25 
6659 AA Wamel  
 
Meer informatie: 06-42507378 

https://www.tennis-wamel.nl/

