
Winter
Challenge

Aanmeldingsformulier Winter Challenge 2021 ( lid tot 1mei 2021)

Extra’s tijdens Winter Challenge 2021

Beste Sporter,

Leuk dat je je aanmeldt voor de Winter Challenge 2021 bij Tennisclub Nijverdal. Met dit formulier sta je toe dat 
we je gegevens in onze leden administratie opnemen. Wij nemen je aanvraag in behandeling en je krijgt zo 
spoedig mogelijk een eigen leden pas zodat je ook gebruik kan maken van de faciliteiten op het park. Zolang 
het Corona-virus onder ons is vragen we als bestuur het verenigingsprotocol door te nemen en je hieraan te 
houden. 

Veel plezier op onze vereniging tijdens deze Winter Challenge.

Mocht je nog geen tennis racket hebben dan kun je die tijdens lenen vanuit Tennis Club Nijverdal. We gaan ervan uit dat je er net zo 
zuinig op bent als dat wij zijn geweest. Door hier aan te vinken dat je een racket wil lenen ga je ermee akkoord dat geleden kosten bij 
verlies of beschadiging kunnen verhalen op ondergetekende.

Door deel te nemen aan onze Winter Challenge 2020 steun je ook je eigen sportvereniging wanneer je daar niet kan sporten door de 
corona maatregelen. Tennisclub Nijverdal betaalt 10 euro aan jouw sportvereniging voor jouw deelname aan de Winter Challenge.

Naam / Voorletters:

Roepnaam:

Geslacht:

Straat / Huisnummer:

Postcode / Woonplaats:

Telefoon:

Email:

Geboortedatum:

Ondergetekende verleent hierbij machtiging aan T.C. Nijverdal om van zijn/haar opgegeven rekening nummer 45 
euro af te schrijven voor deelname aan de Winter Challenge 2021. In het geval dat de inschrijver jonger is dan 18 
jaar is er een handtekening van ouder/verzorger benodigd.

Ik heb een recente pasfoto in JPG formaat bij mijn aanmelding 
verzonden zodat mijn ledenpas kan worden aangevraagd.

IBAN:

Datum:

Handtekening:

Ja, ik stuur een kopie van mijn inschrijving bij mijn huidige sportvereniging.

Ja, ik wil graag gebruik maken van een leen racket. 


