
 

Aanvraagformulier  
Lidmaatschap TV De Hoge Wick  

seizoen 2020 
 

 
 
 
Naam: .............................................................Roepnaam: .......................................... Voorletters: .....................  
 
Adres: .............................................................Postcode : …..…… Woonplaats :……………..………………... 
 
Mobiel telefoonnummer:…………………………   Vast telefoonnummer:…………………………………… 
 
E-mail adres:(jeugd, s.v.p. email adres van de ouders) ......................................................................  ........................................  
 

Geboortedatum:..............................................Geslacht: .............................................  
 
KNLTB-nummer*: .....................................................................................................  
*KNLTB-nummer: Indien u vorig jaar reeds lid was van een tennisclub, a.u.b. hier het lidmaatschapsnummer van de KNLTB invullen. Deze staat vermeld op uw pas. 

 
Contributiebedragen: 
Categorie   Contributie 
Jeugd, geboortedatum 01-01-2011 of later   €    58,00 
Jeugd, geboortedatum van 01-01-2003 t/m 31-12-2010   €    80.00 
Studerenden, onder overlegging van (copy)studentenkaart   €  100,00 
Volwassenen (geboren vóór 2003)   €  150,00 
 
BETALING: d.m.v. SEPA MACHTIGING aan TV De Hoge Wick 
Na inschrijving ontvangt u per e-mail via KNLTB.collect een factuur welke middels automatische incasso 
geïncasseerd wordt door TV De Hoge Wick (Het incassant ID is NL15ZZZ401452100000 t.n.v. TV De Hoge 
Wick). In geval van jaarcontributie zal de factuur in 2 gelijke termijnen geïncasseerd worden per eind februari 
en per eind april. Voor leden die gedurende het kalenderjaar lid worden zal de factuur in 1 termijn 
geïncasseerd worden. Als u het niet eens bent met de afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem 
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 
 
Opzegging van het lidmaatschap: uitsluitend schriftelijk vóór 1 januari bij de ledenadministratie.  
Ook als u stopt met het volgen van tennislessen bij House of Tennis en niet meer recreatief wilt tennissen dient 
u uw lidmaatschap bij de Hoge Wick per e-mail op te zeggen. Bij opzegging na 1 januari wordt de contributie 
van het gehele seizoen in rekening gebracht. 
 
 
IBAN: ............................................................................. ……t.n.v. .....................................................................  
 
 
 
Datum: ........................................................................... Handtekening: ..............................................................  
 (Bij minderjarigen handtekening van ouder/verzorger) 
 
TV De Hoge Wick 
Stationsstraat 21d 
6678 AA Oosterhout (Gld) 

 
Het formulier plus pasfoto inleveren in de brievenbus van het clubhuis of opsturen naar de 
ledenadministratie: 
Robin van der Hoeven 
Oosterhoutsestraat 49 
6678 PE Oosterhout 
Telefoonnummer: 06-53 52 66 38 
Email: ledenadministratie@dehogewick.nl 

  
 

Ruimte 
voor 

pasfoto 
(verplicht) 


