INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN.
LAWN TENNISVERENIGING “BREUKELEN”
Broekdijk Oost 45
3621 LM Breukelen
Tel : 0346-261226

Ledenadministratie:

Secretariaat:
I. de Vries
Glaskruid 11
3621 RH Breukelen.
Tel : 0346-264780

Opgericht 1 april 1963
Website: www.ltvbreukelen.nl
Email:

secretaris@ltvbreukelen.nl

KvK nr:

40476829

Ronald Borst
Kievitsbloem 15
3621 TV Breukelen
0346-266188
e-mail: ledenadministratie@ltvbreukelen.nl

Hierbij treft U een inschrijfformulier aan. Wij verzoeken u dit inschrijfformulier ingevuld en ondertekend
(digitaal) te retourneren aan de ledenadministrateur. Wilt U ook de meegestuurde ledenkaart invullen,
omdat we graag willen weten of U vrijwilligerswerk in onze vereniging wilt doen.
De contributie bedraagt voor dit seizoen:

Betaling voor 15-03-2017

SENIOREN (geboren in 1999 of eerder)
Eenmalig entreegeld
Afkoop bardiensten

€ 170,00
€ 25,-€ 100,--

Betaling na 15-03-2017
(alleen huidige leden)
€ 187,50
€ 25,-€ 100,--

JUNIOREN ( geboren tussen 2000 en 2009)
Eenmalig entreegeld

€ 95,00
€ 17,50

€ 112,50
€ 17,50

JONG JUNIOREN ( geboren tussen 2010 en
2011)
Eenmalig entreegeld

€ 72,--

€ 89,50

€ 17,50

€ 17,50

Voor nadere inlichtingen kunt U onze website www.ltvbreukelen.nl bezoeken of contact opnemen met
de ledenadministratie of secretaris.
Wij wensen U een prettige tijd binnen onze vereniging toe en hopen dat U zich spoedig bij ons thuis
zult voelen.
Het totaalbedrag moet na ontvangst van het inschrijfformulier, overgemaakt worden op
rekeningnummer: NL30 INGB 0005571451 ten name van:
LTV Breukelen,
Kievitsbloem 15
3621 TV Breukelen
Met vriendelijke groet,
Bestuur LTV Breukelen.

AANMELDINGSFORMULIER
LAWN TENNISVERENIGING “BREUKELEN”
Broekdijk Oost 45
3621 LM Breukelen
Tel : 0346-261226

Ledenadministratie:

Secretariaat:
I. de Vries
Glaskruid 11
3621 RH Breukelen.
Tel : 0346-264780

Opgericht 1 april 1963
Website: www.ltvbreukelen.nl
Email:

secretaris@ltvbreukelen.nl

KvK nr:

40476829

Ronald Borst
Kievitsbloem 15
3621 TV Breukelen
0346-266188
e-mail:
ledenadministratie@ltvbreukelen.nl

DENK AAN HET INLEVEREN VAN EEN PASFOTO!!!
NAAM: ………………………………………………………………………………………...

m/v

VOORLETTERS: ……….
VOORNAAM:………….…………………………..
(Alleen invullen indien U de voornaam op het pasje vermeld wilt hebben)
ADRES: ………………………………………………………………………………………....
POSTCODE EN WOONPLAATS: ……………………………………………………………
TELEFOON: ……………………………………… GEBOORTEDATUM: ……………….
MOBIEL:……………………………………..

E-MAIL:………………………………….

Welke speelsterkte heeft U?: ……(invullen 1 t/m 9) (beginners = 9)
Bent u ooit eerder lid geweest van een tennisvereniging? Ja/Nee
Weet u dan nog het nummer van uw KNLTB pasje? …………………

Ondergetekende verklaart zich hiermede te confirmeren aan de bepalingen van de Statuten en het
Huishoudelijk Reglement van de LTV Breukelen.
Datum:

Handtekening 1:

(indien juniorlid, gelieve ouder/verzorger mede te
ondertekenen)

Handtekening 2:

Opm: Het lidmaatschap eindigt volgens art. 5 van de Statuten door schriftelijke opzegging aan de
ledenadministratie voor 1 januari van het lopende verenigingsjaar.

LEDENKAART LTV BREUKELEN - 2017
HET BESTUUR WIL WETEN WAT U KUNT!!
Waarom? Gelukkig zijn veel vrijwilligers bereid zich voor onze vereniging in te zetten.
Zonder deze vrijwilligers zouden een heleboel zaken niet mogelijk zijn. Aangezien we nog
enthousiaste mensen kunnen gebruiken, verzoeken we u vriendelijk onderstaande vragen
in te vullen en dit formulier in te leveren bij de bar, in de doos.
DANK VOOR UW MEDEWERKING!!
Wilt u het betreffende hokje aankruisen svp.
NAAM
KNLTB NUMMER (op pasje)
Man/vrouw/junior

………………….
…………..

Niet-tennissende ouder van
KNLTB NUMMER (PASJE KIND)

………………….
…………..

Uw email-adres

……………………..

man

vrouw

junior

Specifieke deskundigheid/vaardigheid

bestuurlijk werk
organiseren
automatisering
tuinieren
klussen
horeca

Welke ervaring heeft u met vrijwilligerswerk?

in sportclubs
in andere verenigingen
geen

Hoeveel tijd zou u beschikbaar hebbben
voor vrijwilligerswerk in onze vereniging?

1x per week
1x per maand
zo nu en dan
korte periode (project)

Waar gaat uw voorkeur naar uit?

door-de-weekse dagen

weekend
Ik heb belangstelling voor

organiseren van wedstrijden/toernooien
begeleiden/trainen jeugdgroep
organisatie feesten/evenementen
functie in bestuur/commissies
werkzaamheden barcommissie, bv. inkoop

ZIE OMMEZIJDE!!!!!!
verrichten van onderhoudswerk
paviljoen
electra
schilderen
timmerwerk
groenbeheer
administratieve taken
voorlichting en PR (bv artikelen in krant)
werven adverteerders/sponsors
verenigingscompetitieleider (incl. Cursus)
beheer computers
beheer website
interieurverzorging
bijdrage redactiewerk 't Muurtje
scheidsrechter (incl.cursus)
beheer/toezicht kantine (incl. cursus)
Aanvullende opmerkingen:
(bv. andere deskundigheid)

……………………………….

ochtend
middag
avond

