Aanmeldingsformulier voor een nieuw lid
Met ingang van …………………………… (datum) meld ik mezelf/mijn kind* aan als:
0
0
0
X

juniorlid t/m 12 jaar
contributie € 72,00, eenmalig entreegeld van € 10,00
Juniorlid 13 t/m 17 jaar
contributie € 93,00, eenmalig entreegeld van € 10,00
Seniorlid 18 jaar en ouder contributie € 135,00, eenmalig entreegeld van € 20,00
Onderdeel van de contributie is het verrichten van minimaal 2 dagdelen
vrijwilligerswerk. Jeugdleden verrichten vrijwilligerswerk vóór en in overleg
met de jeugdcommissie. Volwassen leden kunnen aangeven welk
vrijwilligerswerk hun voorkeur heeft. (Z.O.Z)

Achternaam:
Man/vrouw*
Voorletters:

Roepnaam:

Straat + huisnummer:
Postcode:

Woonplaats:

Geboortedatum:
Telefoon privé:

Telefoon mobiel:

E-mail adres:
Bondsnummer KNLTB (**)
Speelsterkte enkel: (**)
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Speelsterkte dubbel: (**)
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(**) indien van toepassing of bekend

Wij vragen u om een recente pasfoto bij te sluiten, voorzien van uw naam op de
achterkant van de foto.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Met ondertekening ga ik akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement van TC
Rodhe. Tevens verklaar ik de contributie te voldoen via KNLTB Collect. U ontvangt jaarlijks
een verzoek de contributie te betalen via ideal of automatische incasso.
De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het
ledenbestand van de vereniging. De gegevens worden tevens doorgegeven aan de KNLTB in
verband met de aanmelding voor het lidmaatschap.
Plaats en datum:
Handtekening:
(bij minderjarigen handtekening van ouder/verzorger)

Vrijwilligerswerk.
TC Rodhe vindt de binding met haar leden erg belangrijk. Wij verwachten van onze leden een

betrokkenheid en drukken dit onder meer uit in de vrijwiligersdiensten. Van elk lid verwachten wij per
jaar minimaal twee dagdelen werkzaamheden ten behoeve van de vereniging. De werkzaamheden
worden toebedeeld door het bestuur, waarbij –indien mogelijk- rekening wordt gehouden met
de aangegeven voorkeur.

In het kader van de versterking van de band met de leden willen wij ons clubhuis
elke doordeweekse avond open hebben. Wij zijn derhalve vooral op zoek naar
vrijwilligers die kantinedienst willen verrichten en willen ondersteunen bij
kantinediensten tijdens de toernooien, clubkampioenschappen en competities.
Ik zou graag als vrijwilliger actief willen zijn op onderstaande klus / activiteit:
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Kantinedienst avond (alleen)
Kantinedienst avond (in duo)
Kantinedienst toernooien e.a.
Onderhoudswerkzaamheden park
Onderhoudswerkzaamheden kantine
Schoonmaak clubhuis
Ramen wassen clubhuis
Deelname Jeugdcommissie
Ondersteuning bij jeugdactiviteiten
Deelname PR commissie
Ondersteuning bij PR activiteiten
Deelname Horecacommissie
Deelname Technische commissie
Ondersteuning bij KNLTB-toernooien
Deelname Recreatiecommissie
Ondersteuning bij Recreatieve toernooien
Deelname Commissie Nieuwe leden
(Ondersteuning) ledenadministratie
(Ondersteuning) penningmeester
Bestuursfunctie
Deelname zwerfafvalactie gemeente
(Ondersteuning) webmaster
Schrijven redactionele artikelen
Notuleren vergaderingen
Overige activiteiten, te weten……………………………………………………….

Dit formulier deponeren in de brievenbus op het tennispark of sturen aan
TC Rodhe, t.a.v. de ledenadministratie, Marjolein 30, 5803 JR Venray

Privacy en TC Rodhe
Om onze diensten aan leden beschikbaar te kunnen stellen, is het noodzakelijk dat Tc Rodhe in een aantal
gevallen uw persoonsgegevens verwerkt. Natuurlijk respecteren wij de privacy van onze leden en/of
bezoekers en zorgen we dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In ons privacy
statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met deze gegevens wordt
gedaan en welke rechten u heeft. U kunt dit statement vinden op onze website www.tcrodhe.nl.

