
 

 

opgericht 15 oktober 1982 

Tennisvereniging 
Tennisvereniging ‘t Tramhuisje Nijland 
        
Locatie: Tramstrjitte 2b, 8771 RS Nijland 
  E-mail:     info@tramhuisjenijland.nl 
  Website:  www.tramhuisjenijland.nl 
 Banknr:   NL15 INGB 0678 3644 00  
Secretariaat:  W. Hemeltjen 
 Koarnleane 31, 8771 LB Nijland 

  
Aanmeldingsformulier Lidmaatschap 
 
Persoonlijke gegevens 
 
Naam: …..…………………………………………………………………………… 
 
Voornamen:…………………………………………………………………………. 
  
Adres: ….……………………………………………………………………………. 
   
Postcode en woonplaats: …..………………………………………………………… 
  
Telefoonnummer: (liefst 06-nummer)  ………………………………………………. 
 
Geboortedatum: …………………………………………................Geslacht:  M/V* 
 
Emailadres: ………………………………………………………………………….. 
 
Totaal verschuldigde bedragen 
(graag aankruisen op de stippellijn wat van toepassing is) 
 
Lidmaatschapstarief:               
Jeugd (t/m 17 jaar) € 35,00 …..    
  (inclusief 10 tennislessen, tennisuurtje onder begeleiding én deelname aan toernooien) 
 
Volwassene € 115,00 …..   
 
Volwassene zonder aanmelding KNLTB € 95,00 …..  
 
Donateur                                                                              € 25,00 …..                                               
 
1 jaar tennis voor 20 euro*   € 20,00 ….. 
* (voorwaarden zie website) 
 
Sleutel toegangshek:   € 10,00 ….. 
terug te ontvangen na teruggave bij beëindiging lidmaatschap _______________                                                                                  
                                               
                                            TOTAAL TE BETALEN € ………………….Z.O.Z.      
 
(* graag omcirkelen wat van toepassing is) 



 
Hierbij machtig ik WEL / NIET   ⃰  tot wederopzegging, tennisvereniging ’t Tramhuisje’,  
tot automatische incasso van de door mij verschuldigde bedragen. 
 
   
IBAN : …………………………………………………………………………….. 
 
Ten name van: …………………………………………………………………... 
 
 
Bij geen toestemming voor automatisch incasso dient het verschuldigde bedrag 
binnen 14 dagen na inschrijving te zijn overgemaakt op  
IBAN: NL 15 INGB 0678364400 t.n.v. Tennisvereniging ’t Tramhuisje’ Nijland. 
 
 
 
Ik ga WEL / NIET  ⃰  akkoord met opname in de email-groep van de vereniging. 
 
 
Ik ga WEL / NIET   ⃰akkoord met het plaatsen van telefoonnummers en e-mailadres op 
de ledenlijst die voor alle leden inzichtelijk is. 
 
 
Ik heb WEL / GEEN   ⃰bezwaar tegen het maken/plaatsen van foto’s/video’s van mij en/of 
mijn kinderen op de website. 
 
 
Ik heb kennis genomen van de Algemene Voorwaarden en hierbij meld ik mij aan voor 
een lidmaatschap van tennisvereniging ’t Tramhuisje’ te Nijland. 
 
 
 
Datum: …………………………….       Handtekening: …………………..................... 
 
 
 
 
 
 

 
Dit aanmeldingsformulier graag inleveren bij of opsturen naar de secretaris van de vereniging; 
Welmoed Hemeltjen, Koarnleane 31, 8771 LB te Nijland. 

 


