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______________________________________________________________ 
 

T.C. De Delte Aanmeldingsformulier 
 

Ledenadministratie T.C. De Delte 
Catrien Fokkens 
p/a De Delte 22 

           9289 JL Drogeham 
Telefoon:  0511 – 44 46 00  
E-mail: penningmeester@tcdedelte.nl 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Met ingang van …………………(datum) meld ik mij/mijn kind * aan als; 
 
  O  jeugdlid - contributie € 2,00 per maand (met verplicht jeugdpakket) 
  O  juniorlid - contributie € 4,00 per maand (t/m jaar waarin je 17 wordt) 
  O  seniorlid - contributie € 7,50 per maand (vanaf het jaar waarin je 18 wordt) 

 
Voornaam:  ________________________   

Achternaam:  ________________________ Man/Vrouw* 

Straat:   ________________________  

Huisnummer:  ____________ 

Postcode:  ____________  

Woonplaats:  ________________________ 

Geboortedatum: ________________________ 

Telefoonnummer: ________________________ 

Mobiel nummer:       ________________________ 

E-mailadres:  ________________________ 

 
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 aanmelding voor het lidmaatschap. 
 
*)   Doorhalen wat niet van toepassing is 
O)  Aankruisen wat van toepassing is 

mailto:penningmeester@tcdedelte.nl
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Machtiging 
 
Bovengenoemde verklaart akkoord te gaan dat er 1x per maand, 12 maanden 
lang een automatische incasso plaatsvindt ten behoeve van de jaarcontributie 
van T.C. De Delte 
 
en (indien van toepassing) 
 
een automatische incasso plaatsvindt ten behoeve van de bijdrage(n) voor de 
competitiedeelname en/of tennislessen van T.C. De Delte. 
 
IBAN nummer:         _______________________________ 
 
t.n.v.    _______________________________ 
 
Datum:  ________________ 
 
 
Handtekening: ________________ 
(Bij minderjarigen handtekening van ouder/verzorger) 

 
 
Opzegging 
 
Het tennisseizoen loopt van 1 januari tot en met 31 december. Een 
lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging bij de penningmeester van 
het bestuur. Opzegging vóór 1 december. Ook bij tussentijdse opzegging blijft 
tot eind december contributie verschuldigd. (Vastgesteld op 21 januari 1987) 
 
Dit formulier, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar of afgeven bij 
de ledenadministratie T.C. De Delte. 
 
 

*** Welkom bij T.C. De Delte! *** 
We wensen je veel tennisplezier en gezelligheid toe bij onze vereniging!  

 


