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AANMELDINGSFORMULIER SENIORLEDEN 
 
Ondergetekende: 
- wil zich aanmelden als lid van TC Ruiver;  
- gaat over tot het verlenen van automatische incasso van zijn/haar 

betalingsverplichtingen aan TC Ruiver; 
- gaat akkoord met het eenmalig incasseren van € 10,- borg voor de sleutel voor de 

toegangspoort en -deur van de tennisclub;  
-  geeft de ledenadministratie van TC Ruiver toestemming om na aanmelding zijn/haar 

persoonsgegevens en pasfoto door te sturen naar de KNLTB ten behoeve van de 
aanmelding van zich als lid bij de tennisbond; 

- zal het aan het lidmaatschap gekoppelde vrijwilligerswerk uitvoeren of afkopen.  
Uitleg over het vrijwilligerswerk staat in de notitie vrijwilligerswerk TC Ruiver 2021.  

 Ik zet me in als vrijwilliger (je betaalt naast de contributie € 60,- en aan het einde 
   van het seizoen verrekenen we het vrijwilligerswerk met de afkoopsom) 
Ten behoeve van het vrijwilligerswerk wordt door TC Ruiver met het lid een 
vrijwilligersovereenkomst gesloten. 

 Ik wil het vrijwilligerswerk afkopen (je betaalt naast de contributie € 60,-) 
 

Achternaam:  Geslacht:  M / V 

Voorletters:  Roepnaam:  

Adres:  

Postcode en Woonplaats:  

Geboortedatum:  Telefoonnummer:  

E-mailadres:  

 
Toestemmingen:  

 Lid geeft TC Ruiver toestemming voor interne publicatie van fotomateriaal van hem/haar 
binnen TC Ruiver; 

 Lid geeft TC Ruiver toestemming voor publicatie van fotomateriaal van hem/haar op de 
eigen website van TC Ruiver; 

 Lid geeft TC Ruiver toestemming voor publicatie van fotomateriaal van hem/haar op 
facebook van TC Ruiver; 

 Lid geeft TC Ruiver toestemming voor het gebruik van het opgegeven emailadres voor het 
verzenden van nieuwsbrieven en (welkoms)informatie over TC Ruiver; 
(indien géén bezwaar s.v.p. hokje aankruisen) 
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Door ondertekening van dit formulier heeft het lid kennis genomen van het privacy beleid en 
het privacy statement van TC Ruiver. 
Beiden zijn terug te vinden op: www.tc-ruiver.nl. 
 
Dit formulier (met onbeschadigde pasfoto) samen met onderstaand machtigingsformulier 
inleveren bij: Leon Claessen, Vogelsweijde 29, 5953 ME Reuver of per e-mail naar: 
ledenadministratie@tc-ruiver.nl. 
 
Handtekening  
 
 
 
     
  

http://www.tc-ruiver.nl/
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DOORLOPENDE MACHTIGING SEPA 

 
Ondergetekende machtigt hierbij “TC Ruiver”, Welkensvenweg 6, 5953 TP te Reuver, 
Incassant ID : NL68ZZZ401641160000, om van zijn/haar hieronder genoemde bankrekening 
af te schrijven: 
 
al hetgeen hij/zij schuldig zal zijn wegens contributie, trainingsgelden, 
vrijwilligers(afkoop)bijdrage en/of borg van: 
 

Persoonlijk machtigingskenmerk*   

Voorletters en naam   

IBAN   

BIC code   

Adres   

Postcode en plaats   

Datum   

* Uw persoonlijk machtigingskenmerk zal na inlevering van deze machtiging aan u kenbaar worden gemaakt. U hoeft hier dus 
niets in te vullen. 
 
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan TC Ruiver om doorlopende 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om - indien van toepassing - een bedrag van uw 
rekening af te schrijven wegens betaling van de contributie, trainingsgelden, 
vrijwilligers(afkoop)bijdrage en/of borg. Tevens geeft u toestemming aan uw bank om 
doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TC 
Ruiver. 
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor 
binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de 
voorwaarden. 
De eventueel jaarlijkse verhogingsmededeling geldt tevens als vooraankondiging van het 
nieuwe te incasseren bedrag voor de contributie, trainingsgelden, vrijwilligersbijdrage en/of 
borg. 
Bij beëindiging van het lidmaatschap vervalt deze doorlopende machtiging SEPA. 
 
Handtekening (in te vullen met blauwe pen): 
 
 
 
     
 
Het intrekken van de machtiging tot automatische incasso dient schriftelijk te gebeuren, via 
info@tc-ruiver.nl. 


