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Inschrijfformulier Tennisvereniging Dauwendaele 2015 Volgnummer: 

 
Velden hieronder in te vullen door lid 
 

Gegevens lid (verplichte gegevens met een *) 

 
Achternaam *  

Voorletter(s) *  

Tussenvoegsel  

Roepnaam *  

Straat en huisnr *  

Postcode en 
woonplaats * 

 

Telefoonnummer  

Mobiel nummer  

Geslacht (M/V) *  

Geboortedatum *  

E-mailadres *  

Gewenst 
lidmaatschap * 
(graag gewenste optie 
omcirkelen) 

 Lidmaatschap senior  /  Lidmaatschap junior  /  Gezinsabonnement**  /    
 Ondersteunend lid  /  Ondersteunend lid + KNLTB 

  ** Eventuele gezinsleden graag op apart formulier aanmelden 

KNLTB-nummer: 

(indien men al eerder lid 
was of nog lid is bij een bij 
de KNLTB aangesloten 
vereniging) 
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Velden hieronder in te vullen door penningmeester / ledenadministratie 
 

 

CONTRIBUTIE SEIZOEN 2014 (april 2015 - maart 2016) 

Per april 2015 juni 2015 september 2015 november 2015  
Seniorlid 105 euro 90 euro 75 euro 50 euro  

Juniorlid 60 euro 50 euro 40 euro 30 euro  

Gezin 225 euro 200 euro 175 euro 150 euro  

  
Inschrijfgeld per nieuw lid 15 euro  

  
Ondersteunend lid 25 euro  
Ondersteunend lid + KNLTB 50 euro  
  
Afkoop verenigingsdienst 1x 15 euro  

2x 15 euro  

3x 15 euro  
4x 15 euro  

Totaal te betalen euro  
 

 

Betaling 

Betaling moet vooraf het seizoen geschieden, gelieve over te maken t.g.v.  

Tennisvereniging Dauwendaele  (IBAN-nummer:  NL25 ABNA 0612274101 o.v.v. Contributie 2015 

 

Gelieve de afkoop van de verenigingdiensten apart over te maken.  

 

Aanlevering (pas)foto voor op KNLTB-pas 

Lever graag z.s.m. een (pas)foto aan bij de ledenadministratie waarop in ieder geval het gezicht goed op te 

zien is. Liefst ontvangen wij deze foto digitaal en op een zo hoog mogelijke resolutie (scherpte). U kunt uw 

foto mailen naar leden@tvdauwendaele.nl. 

 

 

 
 

Print en vul dit formulier zo volledig mogelijk in en stuur het vervolgens naar: 

Ledenadministratie TV Dauwendaele 

t.a.v. Ralph Toorop 

Seisweg 84 

4334 AL Middelburg 

 

 

Datum: Datum: 

 

 

Handtekening lid: Paraaf penningmeester / ledenadministratie:
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Algemene informatie lidmaatschap 
 

Het lidmaatschap van Tennisvereniging Dauwendaele is een seizoen lidmaatschap, welke een periode 

bestrijkt van 1 jaar. Het seizoen start op 1 april en eindigd op 31 maart. 

 

Indien u een lidmaatschap wenst op te zeggen, dient dit schriftelijk te gebeuren (dit mag ook via de 

mail). Aangeven per wanneer u het lidmaatschap wenst te stoppen. 

 

Zodra u lid wordt van onze vereniging, wordt u aangemeld bij de KNLTB. Deze verstrekken een officiele 

KNLTB-pas waarmee u op onze banen kunt spelen en waarmee u open toernooien buiten onze 

vereniging en competitie kunt deelnemen. 

 

U krijgt deze KNLTB-ledenpas pas nadat u een recente pasfoto heeft ingeleverd bij de 

ledenadministratie en dat uw betaling van het contributiegeld bij de penningmeester bekent is. 

Indien u wel aan de voorwaarden heeft voldaan (pasfoto en betaling) maar de officiele KNLTB-ledenpas 

is nog niet binnen, dan wordt er een tijdelijke pas verstrekt waarmee u toch op onze banen kunt spelen. 

 

Ieder lid is verplicht om 4x per jaar een verenigingsdienst te draaien. Dit houdt veelal in dat u op een 

avond een bardienst draait. Andere verenigingsdiensten zijn schoonmaak, bardienst tijdens toernooien 

en onderhoud. 

 

De mogelijkheid is aanwezig om geen verenigingsdiensten te draaien. U maakt dan deel uit van 

een commissie of u koopt de verenigingsdienst af. De kosten daarvoor zijn 15,- euro per dienst. 

 

Ook als het blijkt dat u in een seizoen geen verenigingsdienst heeft gedraaid, dan ontvangt u hiervoor 

een rekening. Indien u deze rekening niet voor het komende seizoen heeft betaald, ontvangt u geen 

officiele KNTLB-pas, totdat hieraan is voldaan. 

 

Met het indelen van de bardienst wordt rekening gehouden of u al eerder bardiensten heeft gedraaid. 

 

Tevens is vastgesteld dat er 3 verenigingsdiensten in de zomerperiode (april - oktober) worden 

gedraaid en 1 verenigingsdienst in de winterperiode (november - maart). 

 

Verschillende lidmaatschappen 

 

 Seniorlid 

Dit is een lid van 18 jaar of ouder 

 Jeugdlid  

Dit is een lid tot en met 17 jaar 

 Gezinsabonnement  

2 seniorleden en minimaal 1 jeugdlid, wonend op hetzelfde adres 

 Ondersteunend lid  

Dit is een lidmaatschap waarbij een lid alleen aan interne toernooien mag meedoen, niet vrij mag 

spelen op de banen en geen KNLTB-pas ontvangt. 

 Ondersteunend lid + KNLTB 

Dit is een lidmaatschap waarbij een lid alleen aan interne toernooien, 

KNLTB toernooien en competitie mee mag doen. U ontvangt dus een KNLTB-pas. 


