TC Schermer
Aanmeldformulier 2022
Ledenadministratie:
Ellen van Schravendijk,
Zuideinde 64 – 1843 JP Grootschermer
e-mail: ledenadministratie@tcschermer.nl
***********************************************************************
Met ingang van …………………….. (datum) meld ik mij aan als:
O senior lid

(vanaf 18 jaar)

contributie

€ 125,--

Inschrijfgeld is eenmalig € 5,-

Achternaam:____________________________________________________
Man / Vrouw *
Voorletters: __________

Roepnaam: ___________________

Straat + huisnummer: ____________________________________________
Postcode: ___________

Woonplaats: __________________

Geboortedatum: ____________________________
Telefoon: _________________________________
Mobiel nummer: ____________________________
E-mailadres: ________________________________
Wij vragen je een recente pasfoto (35x45mm), voorzien van naam op
achterkant van de foto bij te sluiten, of mailen naar: ledenadministratie@tcschermer.nl
Overige vragen:
- Zijn er meerdere leden van het gezin lid?

JA / NEE *

- Ben je reeds lid (geweest) van een tennisvereniging

JA / NEE *

Bondsnummer KNLTB:
Speelsterkte enkel:

__________________

________

Speelsterkte dubbel: _______

Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die vrijwilligerswerk voor de club doen!
Het af en toe doen van een klusje vergemakkelijkt ook de aansluiting bij overige leden en
tennisgroepjes. Denk hierbij aan:
•
•
•
•
•
•

kantine (oa inkoop, voorraadbeheer, kantinedienst tijdens het Schermermolen
Toernooi en onderhoud- en schoonmaakwerkzaamheden)
het onderhoud van het tennispark (oa snoeiwerk)
het onderhoud van de gravelbanen (oa sproeien)
organiseren tennisactiviteiten seniorleden
organiseren tennisactiviteiten jeugdleden
het onderhoud van de website

Wil je ook iets betekenen voor onze vereniging? Met onderstaande vragen inventariseren
wij je mogelijkheden/wensen. Het invullen verplicht je tot niets; wellicht dat wij een
keertje contact met je opnemen om de mogelijkheden te bespreken.
•

Bent je geïnteresseerd in het doen van vrijwilligerswerk?

JA / NEE *

•

Hoe vaak zou je vrijwilligerswerk willen doen?

Regelmatig/Zo nu en
dan /Projectmatig *

•

Heb je daarbij een voorkeur voor een type activiteiten?

JA / NEE *

•

Zo ja, welke activiteiten?_____________________________________________

•

Bent je ondernemer en wil je je laten informeren over sponsormogelijkheden?
JA / NEE *
*omcirkel wat van toepassing is

**********************************************************************
De gegevens zoals vermeld op dit formulier worden opgenomen in het ledenbestand van
de vereniging. Je persoonlijke gegevens worden in verband met de aanmelding voor het
lidmaatschap, tevens doorgegeven aan de KNLTB.
Na inschrijving ontvang je de huisregels van TC Schermer. Uiteraard kan je dit ook vooraf
opvragen bij de ledenadministratie of inzien op de website of in de kantine op ons park.
Ik heb kennisgenomen van de Privacyverklaring van TC Schermer
Datum:

____________________________________

Handtekening :

____________________________________

