
 

IBAN Nummer                      :    

 

Ben je eerder lid geweest van een tennisvereniging vul dan hier je bondsnummer in :___________ 

Ga je volgen of volg je een eerste cursus "Maak kennis  met Tennis" bij Simon Tennis :    

ja /nee Gestart in : voorjaar / winter 

Voor nieuwe jeugdleden t/m 12 jaar die voor het eerst deelnemen aan de cursus "Maak 

kennis met Tennis" bij TV Asmunt  geldt vanaf 2014 de volgende regeling : 

* Bij inschrijving van een wintercursus "Maak Kennis met Tennis" : Vrijstelling van 

contributie voor lidmaatschap TV Asmunt voor het lopende kalenderjaar én het daaropvolgend 

kalenderjaar. 

* Bij inschrijving van een voorjaarscursus "Maak kennis met Tennis": Vrijstelling van 

contributie voor lidmaatschap TV Asmunt voor het lopende kalenderjaar. 

Van deze regeling kan per persoon maar 1 maal gebruik worden gemaakt. Na deze periode loopt het 

lidmaatschap automatisch door in een regulier lidmaatschap! Opzegging dient te geschieden bij TV Asmunt.   

Door ondertekening van het inschrijfformulier machtig ik hierbij tot wederopzegging 

TV Asmunt om het eenmalig verschuldigde inschrijfgeld en de jaarlijkse contributie af 

te schrijven van bovenstaande bank-of girorekening. De jaarlijkse contributie wordt 

eenmaal per jaar afgeschreven. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot en met 31 

december.   

Wordt u gedurende het jaar lid, dan betaalt u contributie vanaf het kwartaal van ingangsdatum. 

Opzegging dient schriftelijk te geschieden voor 1 december voorafgaand aan het nieuwe 

contributiejaar. 

Tevens verklaart ondergetekende kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van TV 

Asmunt welke is te vinden op de website van de vereniging (www.tvasmunt.nl) onder het menu “over 

vereniging”. 

 Ingangsdatum: ik wil lid worden per direct of per  ____ / ____ / 20 ___ [doorhalen of invullen] 

Handtekening: ………………………………………….. 

Plaats en datum: ……………………………………….. 

(Voor jeugdleden tot 18 jaar dient een ouder of verzorger te tekenen) 

Dit formulier (+ recente pasfoto 35mm * 45mm) sturen naar: 

Ledenadministratie TV Asmunt t.a.v. Gerda van Meurs  

Zilverlinde 34, 5237 HG Den Bosch 

INSCHRIJFFORMULIER  JEUGD TM 12 JAAR  

Achternaam : 

Roepnaam : Voorletters 

Adres : 

Postcode en w oonplaats : 

Geboortedatum :        /        / Geslacht       man  /  vrouw  

E-mail : 

Telefoon : Mobiel 

http://www.tvasmunt.nl/

