Dobbedreef 1b
2331 BW Leiden
071 - 5310401
E-mail: info@tvstevenshof.nl

Inschrijfformulier seizoen 01-04-2017 t/m 31-03-2018
Ondergetekende geeft zich op als lid van Tennisvereniging Stevenshof

Achternaam:

Voorletter(s):
Roepnaam:

Geboortedatum:

□ Man

Straat:

Huisnummer:

Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer thuis:

Telefoonnummer mobiel:

E-mailadres:

(indien van toepassing) KNLTB lidnummer:

/

□ Vrouw

Speelsterkte ENKEL:
Bardienst

Van seniorleden wordt verwacht dat zij 3 maal per
jaar een bardienst voor hun rekening nemen.
Deze verplichting kan worden afgekocht door
betaling van € 75,00 per jaar.

□ J A / □ NEE

Lidmaatschap

DUBBEL:

Contributie

Senior lid 1 met verplichting tot 3 bardiensten

€ 215,00 *

Senior lid 2 (incl. €75 afkoop bardienst)

€ 290,00*

Senior lid 3 alleen overdag en
zonder bardienst verplichting
Junior lid 4 t/m 10 jaar

€ 215,00*

Speeltijd
Dagelijks van 09.00-23.00 uur (zat en zo tot 18:00)

□
Dagelijks van 09.00-23.00 uur (zat en zo tot 18:00)

□
Maandag t/m vrijdag 09.00-19.00 uur

□
€ 90,00*

Dagelijks van 09.00-21:00 uur (zat en zo tot 18:00)

□
Junior lid 11 t/m 17 jaar

€ 120,00*

Dagelijks van 09.00-21:00 uur (zat en zo tot 18:00)

□
Winter lid van 1 oktober t/m 31 maart

€ 100,00*

Dagelijks van 09.00-23.00 uur (zat en zo tot 18:00)

□
*) S.v.p. het gewenste soort lidmaatschap aankruisen - zie de toelichting op de laatste bladzijde

Contributie
Het vermelde contributiebedrag is inclusief KNLTB lidmaatschap. Voor een lidmaatschap dat in de loop van het jaar
ingaat wordt een bedrag naar rato gerekend.
Een lidmaatschap gaat altijd in op de 1ste dag van een maand. Het lidmaatschap dient volledig te worden voldaan.
Bardienst
Bardiensten kunt u zelf inplannen via www.tvstevenshof.nl  Jiba-afhangbord. De inlogcode voor het Jibaafhangbord wordt samen met de KNLTB-pas toegestuurd. N.B. De KNLTB-pas wordt geactiveerd nadat u de
bardiensten heeft opgegeven.
Pasfoto
Een recente originele, niet eerder gebruikte pasfoto (35 x 45 mm) bijvoegen. Geen zelf geprinte foto's.
Graag uw naam vermelden op de achterzijde van de pasfoto.
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Vrijwilligers
Onze vereniging drijft op enthousiaste leden die iets voor de club willen doen. Wilt u ook iets betekenen voor de
vereniging? Met onderstaande vragen inventariseren wij uw mogelijkheden. Het invullen verplicht u tot niets.
De gegevens geven wij niet door aan anderen.
Bent u geïnteresseerd in vrijwilligerswerk?
Hoe vaak zou u vrijwilligerswerk willen doen?
Heeft u daarbij een voorkeur voor een bepaalde commissie / type werk?
Zo ja, welke? Bestuur, BarCie , CommunicatieCie, DuurzaamheidCie,
EvenementenCie, Jeugd&TechnischeCie, OnderhoudsCie, Open
ToernooiCie, SponsorCie, ToernooiCie
Wat is uw beroep?
Wat is uw opleiding?
Wat zijn uw hobby’s?
Bent u ondernemer en wilt u informatie over sponsormogelijkheden?

JA / NEE *
Regelmatig / Projectmatig / Zo nu en dan *
JA / NEE *
1.
2.
3.

JA / NEE *

*) svp doorhalen wat niet van toepassing is

Automatische incasso
De contributie wordt jaarlijks geïnd via automatische incasso. Dit verloopt in 3 fasen: week 9 - jeugd en
daluurleden, week 13 - seniorleden, week 14 - seniorleden met afkoop bardienst.
MACHTIGING TOT AUTOMATISCHE INCASSO
Hierbij machtig ik de penningmeester van TV Stevenshof om jaarlijks de contributie van de onderstaande leden te
innen middels een automatische incasso. Deze machtiging geldt tot wederopzegging van de machtiging of tot het
beëindigen van het lidmaatschap. Als ik het niet eens ben met de afschrijving heb ik een maand de tijd om mijn
bank opdracht te geven het bedrag terug te boeken.
De rekening staat op naam van:
Bankrekening IBAN nummer:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

Deze machtiging is geldig voor de volgende leden
Naam en voorletters

Geboortedatum

Nr. KNLTB pas

Contributiebedrag *

*) Zie bovenstaande categorie-indeling en contributiebedragen

Ik zal mij op de hoogte stellen van de geldende regels en voorschriften binnen het sportcomplex Stevenshof en mij
daar aan houden. De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier 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.
Leiden, d.d. ……………………………………………………………Handtekening ………………………………………………………...

Versturen
Dit formulier ingevuld en voorzien van een pasfoto deponeren in de bus in het clubhuis of opsturen naar de Tennis
Vereniging Stevenshof t.a.v. Ledenadministratie, Dobbedreef 1b, 2331 BW te Leiden. Nadere informatie over de
inschrijving kan worden verkregen door een e-mail te sturen naar: ledenadministratie@tvstevenshof.nl

** VERGEET NIET UW PASFOTO BIJ TE SLUITEN **
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Toelichting bij leeftijdsbepaling
Conform de KNLTB-richtlijn wordt 1 januari als leeftijdsgrens gehanteerd van het jaar waarin je
een bepaalde leeftijd bereikt.
Bijvoorbeeld: word je op 28 september 12 jaar, dan val je binnen de categorie 'jeugd 12 t/m 17
jaar'.

Toelichting bij Senior 3 lidmaatschap
Voor Senior 3 leden gelden de volgende bepalingen:
- U kunt van maandag tot en met vrijdag tennissen van 09.00 tot 19.00 uur.
- U kunt NIET tennissen in de weekeinden.
- U bent lid van de KNLTB, net zoals alle andere leden.
- U kunt deelnemen aan alle recreatieve TVS activiteiten. Deelname aan de
clubkampioenschappen Enkel en Dubbel is derhalve NIET toegestaan.
- U kunt geen tennislessen volgen in de avonduren (na 19.00 uur) of in de weekeinden.
- U kunt deelnemen aan de KNLTB-competitie, mits deze overdag plaatsvindt (en dus niet in
de avond of in het weekeinde).
- Als u zich inschrijft voor activiteiten en/of KNLTB competities, dan krijgen standaard
jaarleden voorrang.

Toelichting bij winterlidmaatschap
- Winterleden kunnen aan alle clubactiviteiten meedoen, mits deze in de periode van
1 oktober t/m 31 maart plaatsvinden.

