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Tennisvereniging G.K.T.C. 

 

Aanmeldingsformulier als bedoeld in artikel 5 van de statuten 

Ingangsdatum lidmaatschap: …………………………………………………………………………………………….… 

Achternaam en initialen: …………………………………………………………………………………………….………… 

Roepnaam: ………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Adres en huisnummer: …………………………………………………………………………………………………………… 

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………………………………….………… 

E-mail: ……………………………………………………………….  Telefoon: …………………………………………….……. 

Geboortedatum: ………………………………………………  Geslacht*: M / V 
    *Doorhalen wat niet van toepassing is 

 

Categorie*      Contributie  
2018 (€) 

□  Gezin (2 ouders, kinderen tot 18 jr gratis)  220,00            
□  Gezin (1 ouder, ieder kind tot 18 jr € 25)  110,00 
□  Senior      110,00 
□  Senior winterlid (01/10/2018 tm 31/03/2019)   50,00 
□  Jeugd (op 1-1-2018 nog geen 17 jr)      50,00 
□  Jeugd winterlid (01/10/2018 tm 31/03/2019)    25,00 
□  Student (na overleg van studiebewijs)     75,00 
□  Student winterlid (01/10/2018 tm 31/03/2019)   37,50 
□  Competitiespelend lid       10,00 
*De categorieën aankruisen die van toepassing zijn 

Alle leden, die 2x per jaar vrijwilligerswerk voor de club doen, krijgen een consumptiebon van € 10,-. 

Jeugdleden, studenten, bestuursleden en commissieleden zijn hiervan vrijgesteld. 

Hieronder de lijst voor 2018 met werkzaamheden waarvoor u zich op kunt geven. In het begin van 

ieder nieuw jaar zal er een lijst naar de leden worden gestuurd.  

□ Kantinediensten voor het open toernooi.  
□ Hemmeldag voor- en najaar. 
□ Oefenkooi afbreken. 
□ Schoonmaak kantine. Hiervoor kunt u zich twee keer aanmelden. 
□ Tuinonderhoud. 
□ Baanonderhoud. 
 
Ondergetekende meldt zich hierbij aan als lid van tennisvereniging G.K.T.C. en verklaart  
zich tijdens zijn/haar lidmaatschap te zullen onderwerpen aan de bepalingen die door deze  
vereniging in de statuten en het huishoudelijk reglement zijn gesteld. Ondergetekende  
verleent hierbij tevens tot wederopzegging machtiging aan tennisvereniging G.K.T.C. om  
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per ingangsdatum van het lidmaatschap de verschuldigde contributie af te schrijven van: 
 
 
Iban: ………………………………………………………………………………….. 
 
 
Tenaamstelling:  ……………………………………………………………….. 
 
 
Datum: …………………………………………………... Handtekening*:  ……………………………………………………….. 
 
 
* Bij aanmelding van een minderjarige dient dit formulier te worden ondertekend door degene die  
over deze minderjarige de ouderlijke macht uitoefent. 
 
Dit formulier inleveren in de postbus bij de kantine of opsturen naar: 
Hoogte der Heide 73, 9462 TV Gasselte 
 
 


