
 

INSCHRIJFFORMULIER                
 

 

T.V. Ederveen 
Schras 67 

6744 WT Ederveen 
 

 
Roepnaam:  ……………………………………………………………………………… 
 
Initialen:   ………………………………… Geslacht man / vrouw 
 
Achternaam:  ……………………………………………………………………………… 
 
Adres:   ……………………………………………………………………………… 
 
Postcode:   ……………………………………………………………………………… 
 
Woonplaats:  ……………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum:  ……………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer:  ……………………………………………………………………………… 
 
Mobiele nummer:  ……………………………………………………………………………… 
 
E-mailadres:  ……………………………………………………………………………… 
 
 
 
Bent u in het verleden reeds lid geweest van een tennisvereniging / van de KNLTB: 
 
JA   ; mijn bondsnummer is / was  …………………….. 
 
NEE ; mijn bondsnummer is  …………………….. ( in te vullen door TV Ederveen) 

 
 
DATUM   HANDTEKENING (nieuw lid/ ouder/ verzorger) 

 
 
 
…………………….  …………………………………………………………………………… 
 
Formulier mag je inleveren samen met een pasfoto bij de ledenadministratie van onze 
vereniging te weten: Martine Veenendaal, Hoofdweg 99, 6744 WH Ederveen. Of mailen 
inclusief foto van de pasfoto naar info@tv-ederveen.nl . 

 
 
Jeugdlid  inschrijfgeld € 7,50   contributie 2020 € 50,- 
Senioren  inschrijfgeld € 15,-   contributie 2020 € 144,- 

(afkoop twee bardiensten senioren € 75,-) 
 
De huis- en parkreglementen van TV Ederveen zijn hierop van toepassing. De regelementen met betrekking op uw lidmaatschap 
kunt u nalezen op de achterkant van dit formulier. 
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INSCHRIJFFORMULIER                
 

 

RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN 

In de KNLTB Statuten is aldus vastgelegd: ’Senioren: degenen die voor de eerste januari van enig bondsjaar de 

zeventienjarige leeftijd hebben bereikt. Junioren: degenen die voor de eerste januari van enig bondsjaar de 

zeventienjarige leeftijd niet hebben bereikt.’ 

Jeugdleden worden dus Senior in het jaar dat zij 18 jaar zijn. 

Artikel 1 Van het moment af dat een persoon is geaccepteerd als lid, is deze persoon gehouden aan de 

Statuten, dit Huishoudelijk Reglement, alsmede aan alle andere reglementen en bepalingen van de vereniging. 

Artikel 2  De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het geldende baan- en/of afschrijfreglement zowel 

als aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen van bestuursleden en commissieleden. 

Artikel 3 De kleding, die de leden tijdens het beoefenen van de tennissport op de banen van de vereniging 

dragen, dient in overeenstemming te zijn met de voorschriften van de KNLTB en de gangbare normen. 

Artikel 4 De leden zijn verplicht adreswijzigingen binnen 14 dagen aan de ledenadministratie op te geven. 

Artikel 5 De leden zijn verplicht de contributie en, indien verschuldigd het inschrijfgeld, te voldoen door 

betaling aan de penningmeester uiterlijk 1 februari van het betreffende verenigingsjaar. De per lid verschuldigde 

bijdrage aan de KNLTB en/of andere bonden waarbij de vereniging is aangesloten maakt deel uit van het bedrag 

van de contributie. Personen die na 31 maart lid worden, dienen na acceptatie binnen 14 dagen hun contributie te 

betalen. Zolang het verschuldigde bedrag niet is voldaan, ontvangt men geen pasje en is men niet speelgerechtigd. 

Artikel 6 Het bestuur kan leden, die 14 dagen na een schriftelijke aanmaning tot betaling van hun 

contributie of andere schulden aan de vereniging deze nog niet hebben voldaan, het lidmaatschap van de 

vereniging opzeggen. De verplichting tot betalen blijft echter normaal gehandhaafd. Eventuele kosten van 

invordering door bemiddeling van een incassobureau en/of langs gerechtelijke weg komen ten laste van het 

betreffende lid. Het bestuur is gerechtigd hun namen in het cluborgaan en/of in het clubhuis te vermelden en aan 

de KNLTB en/of aan zusterverenigingen bekend te maken, onverminderd het recht om de in gebreke gebleven 

leden in rechte aan te spreken. 

Artikel 7 Opzegging van het lidmaatschap van de vereniging voor het nieuwe jaar dient te geschieden voor 

31 december van het lopende jaar. Dit kan schriftelijk worden ingediend bij de secretaris van de vereniging. 

Plak hier uw pasfoto:  

 

 


