
INSCHRIJFFORMULIER

Bij aanmelding van een minderjarige dient het formulier te worden ondertekend door één van de ouders of 
verzorgers.  

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en kan alleen worden beëindigd door schriftelijke 
opzegging voor het einde van het verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december). De afzegging is pas definitief 
wanneer je hiervan een schriftelijke bevestiging hebt ontvangen.

De contributie voor het jaar 2021 bedraagt*:
Seniorleden € 120,- c
Juniorleden € 60,- c
Studenten zonder inkomsten uit werk t/m 25 jaar (aantonen met studentenpas) € 75,- c
* aankruisen welke van toepassing is.

Achternaam:

Voornaam: [ M / V ]

Adres:  

Postcode/Woonplaats: 

E-mail : 

Geboortedatum: 

Tel.nr.:

meldt zich hierbij aan als lid.

Handtekening: Handtekening Ouder/voogd

Machtiging ten behoeve van inning contributie, entreegeld en lesgeld

In verband met kosten en administratie verzoeken wij je de tennisvereniging te machtigen voor een 
automatische incasso. Het verschuldigde bedrag wordt in één keer afgeschreven*. (april / mei)
Zonder machtiging is de vereniging genoodzaakt de rekening met € 2,50 te verhogen.

Hierbij machtig ik de tennisvereniging Marssum om bovengenoemde kosten af te schrijven van

IBAN: 

N L

ten name van:   datum: 

Handtekening: 

 
Het bestuur van de tennisvereniging “Marssum” heet je van harte welkom als lid 
en wenst je veel plezier bij de beoefening van de tennissport.

Je inschrijving wordt pas definitief na inlevering van dit volledig ingevulde en 
ondertekende formulier bij:  
Auke Drost
Uniastrjitte 25, 9034 GW, Marsum
Tevens dien je een pasfoto te mailen naar info@tvmarssum.nl



Overige gegevens

Heb je eerder getennist?
 Ja , en hoelang _____ jaar
 Neen

Heb je competitie gespeeld?
 Ja , en hoelang  _____ jaar
 Neen

Zo ja, wat was je speelsterkte? __________________

Wat was je bondsnummer? __________________

Zelfwerkzaamheid leden

Binnen de vereniging wordt een aantal malen per jaar een beroep gedaan op de leden voor het 
verrichten van kantine- en of schoonmaakwerkzaamheden. Deze werkzaamheden worden altijd  
in groepsverband uitgevoerd . 

Voor de zelfwerkzaamheid wordt een bijdrage van € 25,00, tezamen met de contributie in rekening 
gebracht. Dit bedrag wordt teruggestort na het uitvoeren van de 1e activiteit. 

In verband met wettelijke eisen moet er tijdens openingstijden van de kantine iemand aanwezig zijn, die 
in het bezit is van het certificaat “verantwoord alcohol schenken”

 Ik ben in het bezit van het certificaat “verantwoord alcohol schenken”

 Ik ben niet in het bezit van dit certificaat, maar ik wil het certificaat wel aanvragen.

Sleutel

Het tennispark is afgesloten met een hek. Om te kunnen tennissen wordt voor de toegangssleutel 
éénmalig een bedrag van € 5,-- gevraagd. In het geval van meerdere leden per adres kan 
vanzelfsprekend worden volstaan met één sleutel.

Met de sleutel kan ook de buitendeur van de kantine worden geopend en zijn de kleedkamers  
en toiletten ook bereikbaar. 

Na afloop van het spelen moet de buitendeur en het toegangshek van het park weer worden afgesloten.

De toegangssleutel wordt verstrekt door een van de bestuursleden.
 

Wij wensen je veel tennisplezier bij de TV Marssum,

Het bestuur.

 


