
 
 
 

      Tennisvereniging Kudelstaart 
 

Aanmeldingsformulier Lidmaatschap 
 

SVP retour met (digitale) recente pasfoto, formaat 35 X 45 mm 

 
 

Voor-en achternaam M/V 
Voorletter(s)  
Adres  
Postcode en woonplaats  
Telefoonnummer   
Mobielnummer  
Geboortedatum  
E-mailadres  
Wil lid worden vanaf  
IBAN betaalrekeningnummer  
   
Bent u in het bezit van een geldig EHBO- , AED- of Horecadiploma of Sociale Hygiëne certificaat? 
Zo ja, dan graag het betreffende diploma omcirkelen. 
Zo niet, dan zenden wij u binnenkort een mailtje met uitvoerige informatie over de Instructie Verantwoord 
Alcoholschenken. 
 
Meldt zich aan als: 
О seniorlid ( Euro 115,00) op 31 december minimaal 18 jaar 
О juniorlid  ( Euro 72,50) 
О Voor het 4de junior gezinslid geldt een korting van 25 % 
О Voor het 5de en volgende junior gezinslid geldt een korting van 50 % 
 
Het inschrijfgeld bedraagt éénmalig: 
Seniorlid 11,50 euro 
Juniorlid 7,00 euro 

 
Dit formulier opsturen naar de Ledenadministratie TVK, Huygensstraat 42, 1433 BR Kudelstaart of 
ledenadministratie@tvkudelstaart.nl. Na ongeveer 3 weken ontvangt u uw lidmaatschapspas. 
 
Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met automatische incassering van de jaarlijkse 
contributie en het éénmalige inschrijfgeld. 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot 31 december. Als u later in het lopende jaar lid wordt, wordt het 
factuurbedrag naar rato berekend . Opzegging lidmaatschap schriftelijk of via e-mail naar de ledenadministratie 
vóór 1 december. 
 
Tennis Vereniging Kudelstaart is een vereniging die volledig gerund wordt door vrijwilligers, het draaien van 
bardienst 2 à 3 keer per jaar is verplicht voor senioren. Hiervoor is het van belang dat u het certificaat 
‘verantwoord alcohol gebruik’ hebt. Nieuwe leden welke 18 jaar en ouder zijn, zullen hun KNLTB pas 
toegestuurd krijgen na ontvangst van dit certificaat. 
 
De statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging zijn te downloaden van de www.tvkudelstaart.nl. 
Door  ondertekening gaat u hiermee akkoord. 
 
Aanmeldingsdatum : 
 
 
 
Handtekening  : 
(voor jeugdleden handtekening ouder/voogd)  
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