
Aanmeldingsformulier 2018 Tennisvereniging TOS Bergeijk 
 
Ledenadministratie: Yvonne Jansen-van Ham, ’t  Zand 18, 5571 NL  BERGEIJK 
E-mail:ledenadministratie@tosbergeijk.nl 
Info vereniging ook via www.tosbergeijk.nl 
 

 
Met ingang van ………………(datum) meld ik me/mijn kind* aan als: 
 
  O minilid, geboren vanaf 2009  contributie   € 46,50  
  O juniorlid, geboren tussen 2001-2008 contributie   € 67,17  
  O seniorlid, geboren voor 1-1-2001 contributie   € 113,68  
  O studentenlid   contributie   € 67,17 
     (je zit op het voortgezet onderwijs en volgt daar dagonderwijs. Het jaarlijks inleveren van een kopie van je school- 
      c.q. collegekaart met vermelding van adres is verplicht. De contributie geldt maximaal tot en met het jaar waarin  
                                          de leeftijd van 22 jaar wordt bereikt) 
  O seizoenslid   contributie   € 46,50 

(je bent aantoonbaar lid van een andere Bergeijkse sportvereniging of verblijft op Camping De Paal. Dit lidmaatschap    
is alleen geldig in de maanden juni-juli-augustus)  

  O Ondersteunend lid   contributie   € 30,00 
 
Voor inschrijvingen t/m augustus 2018  wordt het  volledige bedrag aan contributie in rekening gebracht. 
Voor inschrijvingen in september  t/m december 2018  wordt € 20,00 contributie  in rekening gebracht (dit geldt alleen voor minileden, 
juniorleden en seniorleden) 
 
Er is geen inschrijfgeld verschuldigd. 
Een eventuele bijdrage in verband met het deelnemen aan een KNLTB-competitie is niet in de contributie inbegrepen. 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS: 
 
Achternaam:    Tussenvoegsel  
 
Voornaam:    Voorletters :  
 
Geboortedatum:     Vrouw / Man* 
 
Straat + huisnummer:   
 
Postcode:     Woonplaats: 
 
Land: 
 
Telefoonnummer privé: 
 
Mobiel/werk:  
 
E-mailadres:  
 
IBANnr:  
 
T.n.v.:      Plaats:. 

 
 
Wij vragen u: 
1. Een recente pasfoto (35x45 mm) bij te sluiten, voorzien van uw naam op achterkant van de foto. 
2. Ons te machtigen voor een automatische incasso. 
 
Overige vragen: 
-  Zijn er meerdere leden van uw gezin lid?   JA/NEE* 
-  Bent u reeds lid (geweest) van een tennisvereniging?  JA/NEE* 
 Zo ja, welke? _______________________ Periode: ______________________________ 
 Bondsnummer KNLTB: _________________________ 
 Speelsterkte enkel: ______________ speelsterkte dubbel: _____________________ 
-       Ben u bereid om vrijwilligerswerk te verrichten voor de tennisvereniging?   JA/NEE* 
 Zo ja, heeft u voorkeur voor vrijwilligerswerk? (Bestuur / Commissie / Incidenteel werk zoals toernooien, evenementen etc): 
 ------------------------------------------------- 
* svp doorhalen wat niet van toepassing is. 
 

 
 

http://www.tosbergeijk.nl/


Automatische incasso is een voorwaarde voor het lidmaatschap. 
 

Doorlopende Machtiging S€PA 
 
Naam incassant  : Tennisvereniging TOS Bergeijk 
Adres incassant  : Postbus 17 
Postcode incassant : 5570 AA  Woonplaats incassant : Bergeijk 
Land incassant*  : Nederland  Incassant ID  : NL 86 ZZZ 402355690000 
Kenmerk machtiging : TOS Bergeijk + lidnummer (wordt later ingevuld) 
 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Tennisvereniging TOS Bergeijk om doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie, inschrijfgelden en competitiebijdragen, en uw 
bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Tennisvereniging TOS Bergeijk. 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 

 
Naam   :  
Adres   : 
Postcode   :   Woonplaats; 
Land*   : 
Rekeningnummer (IBAN) :  Bank Identificatie (BIC)**: 
Plaats en datum  :  Handtekening: 
 
 
 
*Indien het land van de incassant en de geïncaseerde gelijk zijn, hoeft dit niet ingevuld te worden. 
** Geen verplicht veld bij Nederlands rekeningnummer  
 

 
Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend, met een recente pasfoto opsturen naar of afgeven bij de ledenadministratie. Zonder 
pasfoto wordt uw inschrijving bij de KNLTB niet verwerkt! 
Uw tennispas is enkele weken na inschrijving af te halen in het paviljoen (vanaf maart 2018). U kunt spelen vanaf 1 januari 2018. Let op: 
Uitgezonderd zeer bijzondere omstandigheden kent TOS geen restitutie van de jaarcontributie. 
 
Opzeggingen altijd schriftelijk, vóór 1 december, anders blijft u ook de komende jaargang lid en dient u ook de jaarlijkse contributie te 
voldoen. 
 
Welkom bij TV TOS Bergeijk! Wij wensen u veel tennisplezier en gezelligheid toe bij onze vereniging.  
 

 
In te vullen door de ledenadministratie: 
 
Binnengekomen : __/__/__ 
Lidnummer TOS Bergeijk: _______________ Fotonummer: 
Verzonden KNLTB: __/__/__ 
 


