
 
… LEES AAN DE ANDERE KANT VERDER 

Tennisvereniging L.T.C. Bijstervelden 

INSCHRIJFFORMULIER JUNIOREN 2022 

Bijsterveldenlaan 1B, 5045 ZZ Tilburg | Tel: 013-5714244 | www.ltcbijstervelden.nl 
 

PERSOONSGEGEVENS 

Achternaam: 

Voorletters: Voornaam: 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

Geboortedatum: Geslacht: 

Ik ben hiervoor bij een andere tennisvereniging lid geweest, namelijk : 

 

Speelsterkte enkel: Speelsterkte dubbel: 

GEGEVENS OUDER/VERZORGER 

Achternaam: 

Voorletters: Voornaam: 

Adres: 

Postcode: Plaats: 

E-mailadres:  

Telefoonnummer: 

SOORT LIDMAATSCHAP  CONTRIBUTIE 

 Junior A (geboren in 2005 t/m 2009) 

 
€ 90,-- 

 Junior B (geboren in 2010 t/m 2016) € 67,50 

 Junior Blauw (geboren na 2016) € 25,-- 

 Pasjeslid (alleen deelnemen aan KNLTB-

toernooien. Competitie spelen kan onder bepaalde 

voorwaarden) 

€ 42,50 

TENNISTRAINING EN LEDENPARTICIPATIE 

 Ik wil ook tennistraining volgen (voor informatie en inschrijving, kijk op www.simontennis.nl) 

 L.T.C. Bijstervelden, dat zijn we samen! Onze tennisvereniging draait op vrijwilligers en door allemaal 

op jaarbasis ons steentje bij te dragen (taken naar eigen voorkeur en beschikbaarheid van tijd), kunnen  

we gezamenlijk deze mooie sport blijven beoefenen. Ik ben ervan op de hoogte dat ledenpar ticipatie 

hoort bij het lidmaatschap van L.T.C. Bijstervelden en dat ik (als ouder van een jeugdlid) kan worden 
benaderd voor verenigingstaken. 

http://www.ltcbijstervelden.nl/


 
 

 
Je kunt het inschrijfformulier MET RECENTE PASFOTO (liefst digitaal aangeleverd 

op JPG-formaat) op verschillende manieren inleveren:  

 
1. Mail het ingevulde formulier naar: ledenadministratie@ltcbijstervelden.nl  

2. Post dit formulier in de witte brievenbus in ons clubhuis BAAN 7 of in de zwarte 

brievenbus bij de toegangspoort van het tennispark aan de Bijsterveldenlaan 1B. 

3. Stuur het formulier naar onderstaand adres:  
Ledenadministratie L.T.C. Bijstervelden,   

Bijsterveldenlaan 1B,  5045 ZZ Tilburg 
 
 

Over ons Privacy Statement 
 

Door je aan te melden als lid bij L.T.C. Bijstervelden ga je akkoord met ons privacy 

statement. Dit is te vinden op onze website:  www.ltcbijstervelden.nl/privacy-statement. 

 
In ons privacy statement staat omschreven welke persoonsgegevens wij gebruiken en 

voor welke doeleinden, hoe lang jouw persoonsgegevens door ons worden bewaard, en 

hoe je kunt opvragen welke gegevens wij van jou hebben. 
 
 
 

MACHTIGING EN ALGEMENE VOORWAARDEN 

Door ondertekening van dit formulier verleent ondergetekende machtiging aan L.T.C. Bijstervelden om de 

jaarlijkse contributie en het inschrijfgeld af te schrijven van het vermelde rekeningnummer. Deze 
machtiging eindigt indien het lidmaatschap conform de daartoe geldende regels wordt opgezegd.  

 

OPZEGGING LIDMAATSCHAP: 
Opzeggen dient vóór 31 december 2022 schriftelijk bij de ledenadministratie te gebeuren (via post of 

mail). 

Bij te laat opzeggen (1-1-2023 tot 15-2-2023) is het betreffende lid de contributie voor het volgende jaar 

verschuldigd. Het betreffende lid wordt de mogelijkheid geboden om pasjeslid te worden (vereniging is 
immers al bondsbijdrage verschuldigd voor dit lid). 

Bij te laat opzeggen (> 15-2-2023) kan het betreffende lid het lidmaatschap niet meer aanpassen en is 

hij/zij de volledige contributie verschuldigd. 
 

IBAN                      
 
 

T.n.v.:  

 

 

 Ik ga akkoord met de mededelingen op dit formulier, het huishoudelijk reglement (zoals te vinden op 

www.ltcbijstervelden.nl) en het privacy statement (zie hieronder voor meer informatie). 

 

Plaats:                                                          Datum: 

 

 
Handtekening: 

 

 

 
 

 

http://www.ltcbijstervelden.nl/privacy-statement
http://www.ltcbijstervelden.nl/

