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Inschrijfformulier en doorlopende incasso voor Junioren / Senioren / Proeflid 
 

Bij deze meld ik mij aan als (proef)lid van T.V. De Velmer en verplicht ik me te houden aan de statuten, 
reglementen en regels van de vereniging.  

Door verzending van dit formulier geeft u toestemming aan T.V. De Velmer om doorlopende incasso-
opdrachten te sturen naar uw bank. 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 incassant:    T.V. De Velmer 
Adres incassant:    Kesselseweg 1a 
Postcode en plaats incassant:  5398 HC Maren-Kessel 
Incassant ID:     NL62ZZZ402155380000 
Kenmerk machtiging:    Lidnr KNLTB (staat vermeld op de te ontvangen pas) 
 
DIT INSCHRIJFFORMULIER BETREFT EEN ((aankruisen wat van toepassing is) 

� Proeflidmaatschap van 3 maanden à €45,- startende op inschrijfdatum 
� Definitief lidmaatschap 

 

Privacy 
T.V. de Velmer zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van haar leden en zal binnen de geldende 
AVG-wetgeving opereren.  
Om lid te kunnen worden van de club en van de KNLTB, hebben we onderstaande gegevens van u nodig: 
 
Persoonsgegevens: 
Voor- en achternaam: ______________________________________       M / V   

Voorletters: _________________________________     Geboortedatum: __________________ 

Adres: _______________________________________________________________________ 

Postcode + woonplaats: _____________________________________________________________ 

Telefoonnummer: __________________ KNLTB-nummer (indien bekend): ___________________ 

E-mail: ___________________________  (wordt doorgegeven aan de KNLTB en het digitale afhangbord.) 

Pasfoto meegezonden:  JA/NEE 

Betaling: 

O     In 1 keer per jaar (in 1ste kwartaal)           

IBAN Bankrekening: __________________________ten name van: _____________________________ 
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Inschrijfformulier en doorlopende incasso voor Junioren / Senioren / Proeflid 
 
• Bereid 2 bardiensten (minimaal 1 bij een clubactiviteit ) per kalenderjaar te draaien?   Ja / Nee   

ALLEEN VOOR SENIOREN VAN TOEPASSING! NIET VAN TOEPASSING BIJ PROEFLIDMAATSCHAP. 

Is voorgaande vraag met NEE beantwoord dan wordt €40,- p/j aan afkoopsom via automatische incasso 
tezamen met het lidmaatschapsgeld in rekening gebracht.  Het eerste lidmaatschapsjaar zal dit bedrag 
naar rato aanmeldingsdatum berekend worden. 

Is voorgaande vraag met JA beantwoord, dan geef ik daarmee aan dat ik me zal conformeren aan de 
regels rondom bardiensten. 

• Graag sleutel tennispark. Ja / Nee  Overhandigd: Ja / Nee 

De sleutel voor het tennispark wordt pas overhandigd als de borgsom betaald is door storting van €30,- 
op bovenvermeld bankrekeningnummer van TV de Velmer en na bevestiging van de penningmeester. 

• Vrijwilligerswerk (aankruisen waar uw voorkeur naar uitgaat): 

Als vrijwilliger (vanaf 18 jaar)  

Wil ik actief deelnemen in een commissie (park-, kantine-, jeugd-, toernooi-, sponsor - of technische 
commissie).  
Wil je meer informatie over taken binnen een van de commissies, neem dan contact op met onze 
voorzitter Wim Vonk, tel. 06-14488370 of via e-mail whamvonk@gmail.com. 
 

• Ik ben bereid om samen met het bestuur te kijken naar de mogelijkheden tot sponsoring van TV 
de Velmer en ga akkoord dat er hiervoor contact met mij opgenomen wordt.  Ja /Nee 

 

Voor akkoord: 

Handtekening voor akkoord doorlopende machtiging (ouder dient te tekenen bij aanmelding junior) 

_____________________________________________________________________________________ 

Handtekening ter bevestiging kennis te hebben genomen van het AVG. 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Datum: _____________________________ Plaats: ________________________________ 

Formulier met pasfoto mailen naar ledenadministratie@develmer.nl 


