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Inschrijfformulier 

 
 

 
Dit formulier inclusief pasfoto (voor de ledenpas) en een ingevulde machtiging (zie onder), bezorgen bij of opsturen naar de 
ledenadministratie: 
 

Stefan Jansen, de Eiken 31, 7221 GJ Steenderen, ledenadministratie@hellewei.nl 
 
Door het ondertekenen van dit formulier gaat men akkoord met de regels die bij tennisvereniging “De Nieuwe Hellewei” gelden. 
In het te ontvangen informatieboekje en op de website (www.hellewei.nl) vindt u hierover meer informatie. Door het 
ondertekenen van dit formulier geeft u de tennisvereniging tevens toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken voor de 
doeleinden als beschreven in de privacyverklaring. Wanneer u het niet op prijs stelt dat de tennisvereniging uw 
persoonsgegevens gebruikt voor doeleinden als beschreven in de privacyverklaring, kunt u dat ons laten weten. Dit kan 
betekenen dat de tennisvereniging u mogelijk niet kan inschrijven als lid van de tennisvereniging en de tennisbond (knltb). Voor 
actuele contributietarieven kunt u op de website kijken of contact opnemen met de penningmeester. De contributie zal 
automatisch van uw rekening afgeschreven worden op grond van de verleende machtiging.  
 
Beëindigen van het lidmaatschap kan alleen bij de ledenadministratie, schriftelijk of via e-mail. Opzeggingen voor het komende verenigingsjaar 
dienen voor 1 december ontvangen te zijn door de ledenadministratie in verband met het doorgeven aan de tennisbond KNLTB, anders wordt 
het lidmaatschap stilzwijgend met een jaar verlengd.  
 

Machtiging 
 

U machtigt de vereniging voor het afschrijven van de verschuldigde contributie waarbij het bedrag eind februari van het 
verenigingsjaar of op enig andere dan wel vooraf aangegeven datum van de opgegeven rekening wordt afgeschreven. Wilt u in 
delen betalen, neem dan contact op met de penningmeester. Bent u het niet eens met de afschrijving, dan kunt u het bedrag 
altijd terug laten storten (storneren) via uw eigen bank. U kunt deze afgegeven machtiging op elk gewenst moment stopzetten 
door dit schriftelijk mede te delen aan de ledenadministrateur. Zonder machtiging kunt u geen lid worden. 
 

 

Roepnaam: ................................................. Voorletters: .................            Geslacht:   M / V 

Achternaam: ................................................. Geboortedatum: …..  -  .....  -  ............ 

Straat: ................................................. Huisnummer: ................. 

Postcode:  .............  ......... Woonplaats: .................................................... 

Telefoon Vast: ................................................. Telefoon Mobiel: …………………………………….. 

Email adres:  ........................................................................................................................................ 

Handtekening *: ................................................. Datum: ....  -  ....  -  ........... 
 
* Indien junior (wanneer je tijdens het verenigingsjaar nog geen 18 bent of wordt), de handtekening van de ouder / verzorger. 
 
We zijn als vereniging altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Ben je eventueel bereid om de vereniging te ondersteunen?

 ¨ nee  ¨ misschien  ¨  ja, zoals met  ............................................................................ 

Naam & voorletters rekeninghouder: ...................................................................................... 

Woonplaats: ...................................................................................... 

Bank-/girorekening (IBAN): ...................................................................................... 

gaat akkoord met de hierboven beschreven regels en machtigt tennisvereniging “De Nieuwe Hellewei” om de contributie van 
de ingeschreven persoon jaarlijks tot wederopzegging van de genoemde rekening af te schrijven. 
 

Handtekening rekeninghouder:  ......................................... Datum: ..... - ..... - ............ 


