
TV de Does 
inschrijfformulier 2015 

Ledenadministratie: 
Jorrin van Dellen 
Sluis 13 
6987 BZ Giesbeek 

0313-631741  
ledenadministratie@tvdedoes.nl. 
www.tvdedoes.nl voor meer informatie 

Ik wil mij inschrijven als: 

 jeugdlid contributie  €70 
 student contributie  €105 
 seniorlid contributie  €140 

Achternaam en 
voorletter(s) 

____________________________  man  vrouw 

Voorna(a)m(en) ____________________________ Roepnaam ______________ 

Straat ____________________________ Huisnummer ______________ 

Postcode ____________________________ Woonplaats ______________ 

Geboortedatum  ____________________________ 

Telefoon ____________________________ 

Mobiel ____________________________ 

E-mailadres ____________________________ 

Wij vragen u: 
1. Ons doorlopend te machtigen voor aan automatische betaling: vul onderstaand

machtigingsformulier in en onderteken deze. 
2. Een digitale (pas)foto te e-mailen voor een spelerspas, om zo de aanmelding bij

de KNLTB volledig te maken. 

Overige vragen: 

Zijn er meerdere leden van uw gezin lid?  ja       nee 

Zo ja, wie? ____________________________  jeugd  student  senior 

____________________________  jeugd  student  senior 

____________________________  jeugd  student  senior 

____________________________  jeugd  student  senior 



Met ondertekening gaat u akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van 
TV de Does. Deze zijn op te vragen bij het secretariaat. 

De gegevens zoals vermeld op dit contactgegevens formulier worden opgenomen in het 
ledenbestand van de vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De 
gegevens worden tevens doorgegeven aan de KNLTB in verband met de aanmelding voor 
het lidmaatschap, indien dit nog niet gebeurd is. 

Datum __________________________________ 

Handtekening __________________________________ 
(bij minderjarigen handtekening van ouder/verzorger) 

Machtiging 

Bovengenoemde verklaart hierbij tot wederopzegging machtiging te verlenen aan TV de 
Does te Giesbeek om van zijn/haar hieronder genoemde rekening bedragen af te 
schrijven voor de jaarlijkse contributie. 

Opzeggingen dienen schriftelijk te gebeuren, vóór 1 december. 

Ik betaal in  één termijn (februari)  twee termijnen (februari, mei) 

 vier termijnen (februari, mei, augustus, november) 

____________________ t.n.v. ____________________ 
IBAN-nummer

Datum ____________________  

Leden waarvoor via deze machtiging de contributie kan worden geïnd: 

1. ____________________ 2. ____________________

3. ____________________ 4. ____________________

Handtekening ____________________ 
(bij minderjarigen handtekening van ouder/verzorger) 

Clubblad 

Wij versturen ons clubblad digitaal. Dit is goedkoper en milieubewuster. Geef hieronder 
aan als u het clubblad, naast de digitale versie, ook in papieren versie wil ontvangen.  

 Ik wens het clubblad in papieren versie te ontvangen. 



Bardienst en vrijwilligerswerk 

Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die werk voor de club doen! Wat kunt u 
betekenen voor TV de Does? 

Wat zou u kunnen betekenen voor onze club? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Hoe vaak zou u vrijwilligerswerk willen doen?  regelmatig    
 zo nu en dan 
 projectmatig 

Bent u ondernemer en wilt u zich laten informeren over 
sponsormogelijkheden? 

 ja 
 nee 

Dit formulier inclusief pasfoto, volledig ingevuld en ondertekend versturen naar, of 
afgeven bij, de ledenadministratie TV de Does. 

Welkom bij TV De Does! 
We wensen u veel tennisplezier en gezelligheid toe bij onze vereniging! 
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