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Inschrijfformulier Tennisvereniging Meerhoven 2020  
 

Naam  ______________________   Tussenvoegsel  ___________________ 

Voorletter(s)  ______________________  Roepnaam  ___________________ 

Geslacht  M / V     Nationaliteit  ___________________ 

Geboortedatum ______________________  

Straatnaam  ______________________  Huisnummer  ___________________  

Postcode  ______________________  Woonplaats  ___________________  

Telefoon vast  ______________________  Telefoon mobiel ___________________  

Email-adres ___________________________________________________________  

Beroep  ___________________________________________________________  

Speelsterkte enkel: 9 8 7 6 5 4 3 (9 = beginner) 

Speelsterkte dubbel: 9 8 7 6 5 4 3 (9 = beginner)  

Bondsnummer  _________________________ (indien al KNLTB-lid via een andere vereniging)  

Opmerkingen  __________________________________________________________  

Meld zich hierbij aan als lid van Tennisvereniging Meerhoven te Eindhoven en gaat akkoord met het 

volgende:  
1.  Het eenmalige inschrijfgeld bedraagt € 15,- per persoon en dient overgemaakt te worden op bankrekeningnummer 

NL20RABO0166336459 t.n.v. TV Meerhoven te Eindhoven;  
Nota bene: de machtiging (zie BETALINGSWIJZE) geldt NIET voor het inschrijfgeld.  

2. Na ontvangst van dit inschrijfformulier en het inschrijfgeld informeert TV Meerhoven u over uw lidmaatschap;  
3. Het contributiejaar loopt van 1 januari tot 31 december en is niet tussentijds opzegbaar.   
4.  De contributie voor 2020 bedraagt:  • voor volwassenen € 159,- per jaar (op 1 januari 24 jaar of ouder) 

 • voor studenten € 117,- per jaar (op 1 januari 17 jaar – 23 jaar) 
 • voor junioren €   75,- per jaar (op 1 januari 16 jaar of jonger) 

  • voor kleuters    gratis per jaar (op 1 januari 7 jaar of jonger) 
5. Lidmaatschap van de vereniging is voor minimaal 1 contributiejaar en wordt telkens stilzwijgend met 1 jaar verlengd.  
6. Afmelden als lid is alleen mogelijk per geheel verenigingsjaar en dient vóór 1 november schriftelijk/per email aan de 

ledenadministratie te worden doorgegeven.  
 Afmeldingen na 1 november zullen pas in het volgende verenigingsjaar in behandeling genomen worden;  
7. U dient zich van de reglementen op de hoogte te stellen en hieraan te houden;  

De reglementen vindt u op www.tvmeerhoven.nl  Over TV Meerhoven  Reglementen  

8. U geeft de vereniging toestemming om uw gegevens op te slaan in de ledenadministratie en te gebruiken voor 
activiteiten die gelet op de doelstelling van de vereniging gebruikelijk zijn; Ons privacy reglement heeft u kunnen lezen 
onder reglementen; 

9. U dient samen met het inschrijfformulier een geldige pasfoto aan te leveren bij de ledenadministratie. Deze wordt door 
de KNLTB gebruikt voor het aanmaken van de ledenpas en wordt niet geretourneerd. 

10. Seniorleden zijn verplicht om periodiek (twee- tot driemaal per jaar) bar- of keukendiensten te verzorgen in ons 
paviljoen.  

 
BETALINGSWIJZE (gaarne een van de vakjes aankruisen)  
Wanneer u TV Meerhoven machtigt om de contributie, in drie termijnen, per incasso te innen bespaart u de 
vereniging bankkosten. 

□  Ondergetekende (bij minderjarige: één der ouders) machtigt de penningmeester van tennisvereniging 

Meerhoven om tot wederopzegging de contributie te incasseren van bank-/girorekeningnummer 
_______________________________ t.n.v. _____________________________ te ___________________  
(Doorlopende machtiging S€PA, Incassant ID: NL84ZZZ171576240000, Kenmerk machtiging: uw intern lidnummer). 
Door ondertekening geeft u toestemming aan Tennisvereniging Meerhoven om doorlopende incasso-opdrachten te 
sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie ten gunste van ons 
bankrekeningnummer NL20RABO0166336459. Afschrijving zal plaatsvinden omstreeks 1 maart, 1 mei en 1 juli. Als u 
het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor contact op met uw bank. 
Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

□ Ondergetekende verplicht zich de contributie volledig te voldoen voor 1 maart van ieder jaar. U dient de 

contributie in één termijn te voldoen. 
 
Datum ___________________  Handtekening _________________________________   

(bij minderjarigen: één der ouders/verzorgers)  
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Welkom bij Tennis Vereniging Meerhoven!  
 
Wordt het uw eerste bal of tennist u al langere tijd? Tennisvereniging Meerhoven hoopt dat u het naar uw zin zult 
hebben. Het plezier wordt naar onze mening niet alleen bepaald door het tennissen zelf, maar ook door het 
verenigingsleven er omheen. Zeker in een nieuwe wijk als Meerhoven biedt onze vereniging volop kansen om op een 

ontspannen en sportieve manier mensen te ontmoeten.  
 
Wat kan tennisvereniging Meerhoven u aanbieden? 

□  Tennisles; inschrijven voor tennistraining dient apart te geschieden  

(zie voor inschrijfmogelijkheden de website www.tvmeerhoven.nl  Tennislessen). 

□ Het spelen van voorjaar, najaar en winter KNLTB competitie;  

□  Interne single- en dubbelcompetitie;  

□  Gezelligheidstoernooien voor junioren en/of senioren (in verschillende leeftijdscategorieën). 

□  Husselen; dit is een activiteit waarbij u korte wedstrijden speelt tegen/met steeds wisselende 

tegenstanders/partners;  

□  Jeugdactiviteiten; 

 
Wij zijn altijd op zoek naar mensen die de club extra willen helpen, zou u dit ook willen?  

□  Extra bar- of keukendiensten draaien (naast de standaarddiensten waarvoor elk lid wordt ingeroosterd);  

□  Periodiek inzetten voor het onderhoud van het tennispark;  

□  Meehelpen met de organisatie/uitvoering van een van genoemde activiteiten (zie hierboven);  

□  Deelnemen in één van de volgende commissies:  

□ Barcommissie;  □ Jeugdcommissie;   □ Communicatiecommissie;  

□ Sponsorcommissie;  □ Technische commissie;  □ Activiteitencommissie 

 
Tot slot zouden we u willen vragen hoe u in contact gekomen bent met tennisvereniging Meerhoven? 

□ Internet;   □ Gemeentegids;   □ Luikse Markt Meerhoven;  

□ Vrienden/kennissen;  □ Open Dag;    □ Anders, namelijk _____________________ 

 
Uw naam: _______________________________  
 
 
Hebt u nog andere suggesties, aanvullingen of opmerkingen dan horen wij dit graag!  
U kunt dit laten weten via de website www.tvmeerhoven.nl (op elke pagina midden onderaan bij adres 
contact@tvmeerhoven.nl).  

 
U kunt deze beide pagina’s en pasfoto opsturen naar of inleveren bij:  
Ledenadministratie TV Meerhoven  
p/a Grasbaan 64, 5658 EP  Eindhoven. 

 
Wij hopen u snel op de banen van tennisvereniging Meerhoven te ontmoeten!  
 
Met sportieve groet, 
Het bestuur van Tennisvereniging Meerhoven 


