
 
T.a.v. Ledenadministratie 

Email: ledenadministratie@tvpharo.nl 
 
 

A A N M E L D I N G  L I D M A A T S C H A P   2 0 23 
 
 

PERSOONLIJKE GEGEVENS (graag volledig invullen!) 
 

 
Achternaam : …………………………………….. Geboortedatum : …………………………………….. 
 
Voorletter(s) : …………………………………….. Telefoon vast  : …………………………………….. 
 
Roepnaam : …………………………………….. Telefoon mobiel : …………………………………….. 
 
Adres  : …………………………………….. E-mailadres  : …………………………………….. 
Postcode + 
woonplaats : …………………………………….. IBAN : …………………………………….. 
 
Voor de leeftijd is de peildatum 1 januari van een kalenderjaar.  
Personen die na 1 februari lid worden, betalen contributie naar rato van het aantal maanden van het 
lidmaatschap in het lopende jaar. 
 
Regulier lidmaatschap 
          

  0 t/m 11 jaar  € 55,00       
 12 t/m 16 jaar  € 95,00       
 17 t/m 22 jaar  €          155,00     
 23 t/m 64 jaar       €          185,00       
 65+    €          165,00     
 Competitielidmaatschap 1 € 50,00 
 Competitielidmaatschap 2 € 75,00 

Introductielidmaatschap  (max. 6 maanden)       
  vanaf 17 jaar   €  30,00      

            
Dit lidmaatschap kan alleen verkregen worden in combinatie met lessen van de tennisschool en is 
bestemd voor diegenen die niet in een periode van drie jaar voorafgaand aan deze aanmelding al lid 
van een tennisvereniging zijn geweest.  
Periode 1: januari t/m juni óf periode 2: juli t/m december. 
Na deze periode wordt het lidmaatschap omgezet in een regulier lidmaatschap. 
 
Introductielidmaatschap (eerste jaar)  

 Senior   €          150,00   

Bestemd voor diegenen die opnieuw willen gaan tennissen en de laatste drie jaar geen lid bij TV 
PhARO zijn geweest. 

 

 

PLAK UW PASFOTO 
HIER 

(45 X 35 mm) 
 

ZONDER FOTO 
KAN NIET 
GESPEELD 
WORDEN 



Competitielidmaatschap 

Dit lidmaatschap geldt voor één competitie (voor- of najaar). Kosten € 50,00. De kosten van het 
lidmaatschap voor zowel de voor- als najaarscompetitie bedragen € 75,00. Buiten de 
competitiedagen om is het niet toegestaan om vrij te spelen. 

 
 
Wij verzoeken u onderstaande vragen volledig in te vullen! 
Ik word lid bij TV PhARO omdat  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Aankruisen wat van toepassing is: 
 
In ben geïnteresseerd in het verrichten van vrijwilligerswerk  ja  nee 
Bent u ondernemer en wilt u zich laten informeren over 
sponsormogelijkheden?      ja  nee 
 
Tennisverleden   Geen   Wel, in de afgelopen 3 jaar lid geweest van 
……………………………………………………………………… 
(Vorige) speelsterkte Enkel ………..... Dubbelspel …………... KNLTB bondsnummer ……………………………. 
 
Belangrijke aandachtspunten bij het aangaan van het lidmaatschap 

 Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december.   
U bent telkens voor een vol kalenderjaar contributie verschuldigd. Hiervoor wordt u 
jaarlijks een nota toegezonden. 

 Ieder lid dient zich te houden aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement. 
 Restitutie van het contributiebedrag is, om welke reden dan ook, niet mogelijk. 
 Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk (e-mail is ook schriftelijk) 

bij de ledenadministratie (www.ledenadministratie@tvpharo.nl) vóór 1 december 
van het lopende verenigingsjaar. De opzegging is van kracht zodra u een schriftelijke 
bevestiging heeft ontvangen. Bij rechtsgeldige opzegging gedurende het 
verenigingsjaar zal het lidmaatschap per 1 januari daaropvolgend worden beëindigd 
mits de contributie van het lopende jaar is betaald. 

 Door leden van af 18 jaar wordt (indien nodig) minimaal één keer per jaar een 
bardienst verzorgd. Eventueel afkopen van de bardiensten is mogelijk. 

 
Door ondertekening van dit formulier aanvaardt u het lidmaatschap en verklaart u alle rechten en 
plichten behorende bij het lidmaatschap, zoals gesteld in de Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement van Tennisvereniging PhARO (zie www.tvpharo.nl), onverkort en onvoorwaardelijk te 
aanvaarden. 

Plaats en datum  Handtekening lid  Handtekening ouder/wettelijke 
        vertegenwoordiger  

(indien lid minderjarig is) 
 

…………………………………  …………………………………  …………………………………   


