
 

 

 

 

  

Tennis Vereniging Puttershoek 

Postbus 5667 

3297 ZH Puttershoek 

www.tvputtershoek.nl 

E-mail: info@tvputtershoek.nl 

Adres park   : Sportlaan 9 

     3299 XG  MAASDAM 

Bank   : 35.43.03.511 

K.v.K Rotterdam  : 40321027 

AANMELDINGSFORMULIER – in te zenden aan de ledenadministratie: 

      E-mail: ledenadministratie@tvputtershoek.nl   

  

Ik wil donateur worden van Tennisvereniging Puttershoek 

 

Naam   : ________________________________________________________________                                                                                                                                  

 

Voorletters  : ________________________________________________________________                                                                                                                             

 

Roepnaam  :  ________________________________________________________________                                                                                                                              

 

Geboortedatum  : _________________________________________________________________                                                                                                                           

 

Adres   : _________________________________________________________________                                                                                                                                 

 

Postcode / Woonplaats : _________________________________________________________________                                                                                                                    

 

Telefoon  : _________________________________________________________________                                                                                                                                

 

E-mailadres  : _________________________________________________________________                                                                                                                                 

 

 

De bijdrage van € 27,50 zal ik na ontvangst van de bevestigingsmail van mijn aanmelding voldoen. 

 

Plaats :                                               ,    Datum :  ___________________________                                                                       

 

                                                               ___________________________________                                                                             

Handtekening van ouder / voogd    Handtekening aangemelde 

Indien aangemelde minderjarig is. 

************************************************************************************************* 

Het verenigingsjaar van Tennisvereniging Puttershoek loopt van 1 januari tot en met 31 december. Indien u het 

donateurschap wenst op te zeggen, dan dient u dat uiterlijk voor het einde van het verenigingsjaar  te doen. 

 

Opzegging van het donateurschap dient schriftelijk te geschieden en moet worden gericht aan de secretaris van de 

vereniging (TVP, Secretariaat, Postbus 5667, 3297 ZH Puttershoek of secretariaat@tvputtershoek.nl). 

  

Dit betekent dat u dus op tijd bent met opzeggen als donatuer indien uw opzegging uiterlijk 31 december in ons bezit is. 

Doet u dat niet dan bent u ook het volgende jaar donateur en dus ook de donateursbijdrage verschuldigd. 

 

Donateur van TVP, wat houdt dat in? 

• Donateurs ondersteunen TVP financieel door een jaarlijkse bijdrage van € 27,50. 

• Donateurs van TVP kunnen deelnemen aan de niet-tennisactiviteiten bij TVP, zoals bijvoorbeeld het 

klaverjassen in de wintermaanden bij TVP. Meer informatie over de niet-tennisactiviteiten bij TVP vindt u onder 

activiteiten op onze website www.tvputtershoek.nl. 

• Donateurs zijn ondersteunende leden van TVP.  

• Donateurs zijn geen ‘actieve’ leden van TVP en ook geen lid van de KNLTB. 

• Donateurs krijgen geen clubblad Sorry per post thuisgestuurd (op verzoek wel digitaal per mail), maar kunnen 

uiteraard onze vereniging wel blijven volgen via onze website www.tvputtershoek.nl en facebook. 

Aanmeldingsformulier donateurs 
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