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AANMELDINGMELDINGSFORMULIER 
TENNISVERENIGING TIE‐BREAK

E‐mail: ledenadministratie@tiebreak.nl 
Ledenadministratie Tie‐Break
Oude Postweg 113
7557 DC  Hengelo Internet:   www.tiebreak.nl

Hierbij meld ik mij / mijn kind aan als lid van Tennisvereniging Tie‐Break en verklaar ik bekend te zijn met de 
statuten en de reglementen van de vereniging. 

Naam Voorletters 

Voornaam Geboortedatum 

Adres Huisnummer 

Postcode Woonplaats 

E‐mailadres

Telefoon Telefoon mobiel 

KNLTB‐bondsnummer (indien reeds bekend bij andere vereniging) 

Datum aanmelding 

Datum aanvang lidmaatschap     per direct         per (datum): 

Het lidmaatschap is niet seizoensgebonden maar loopt van 1 januari t/m 31 december, het verenigingsjaar. 

Contributie Keuze lidmaatschap 
Senior €  102,00 
Junior t/m 17 jaar * €  57,00 

Donateur €  17,50 
Senioren betalen éénmalig entreegeld van € 10,00 bij inschrijving. 

* peildatum leeftijd is voor 1 januari van het verenigingsjaar.

De gegevens zoals vermeld op het aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van de
vereniging in verband met alle reguliere verenigingsactiviteiten. De gegevens worden tevens doorgegeven
aan de KNLTB in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap. Het opgegeven e‐mailadres wordt
gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief van de vereniging en contributienota’s. Tie-Break hanteert  
een Privacy-Policy voor het naleven van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Zie voor meer 
informatie hierover de website.

Ten behoeve van je inschrijving moeten we je tevens aanmelden bij de KNLTB. Hiervoor is een recente pasfoto
nodig. Stuur of mail de pasfoto mee met dit formulier.

z.o.z.

Recente 
Pasfoto 

pasfoto 3,5 x 4,5 cm 

    M           V 

De contributie als boven genoemd betreft onze verenigingscontributie incl. de jaarlijkse afdracht aan de 
KNLTB. De hoogte van deze KNLTB afdracht wordt jaarlijks vastgesteld door de KNLTB en per KNLTB lid 
doorbelast aan Tie-Break, hierop hebben wij geen invloed. De afdracht incl. eventuele toekomstige 
verhogingen worden middels onze contributie doorbelast aan de betreffende KNLTB leden.

mailto:info@tiebreak.nl
http://www.tiebreak.nl/
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Beëindiging lidmaatschap 
Afmelding voor het volgende seizoen dient vóór 31 december van het lopende jaar te geschieden. Bij 
afmelding na 31 december wordt conform het Huishoudelijk Reglement art. 2 lid d, het lidmaatschap pas 
aan het einde van het lopende kalenderjaar stopgezet en is de volledige contributie verschuldigd. 

Vrijwilligerswerk 
Om de kosten enigszins binnen de perken te houden en onder het motto: vele handen maken ligt werk, doet 
Tie‐Break soms op gepaste wijze, en alleen op vrijwillige basis, een beroep op haar leden. 

Bent u eventueel bereid om vrijwilligerswerk te doen?  ja  nee 

Vragen of informatie over de vereniging 
Hiervoor verwijzen wij u naar onze website en/ of e‐mailadres: www.tiebreak.nl 

info@tiebreak.nl 

Dit formulier, geheel ingevuld en ondertekend, samen met een recente pasfoto (aan achterzijde voorzien 
van naam en geboortedatum) 

e‐mailen naar: ledenadministratie@tiebreak.nl

of opsturen naar: Ledenadministratie Tie‐Break
Oude Postweg 113
7557 DC Hengelo

of inleveren bij: Tennisvereniging Tie‐Break 
Bartelinkslaantje 22 
Hengelo 

Naam 

handtekening 

Aanmelding leden tot 18 jaar moeten 
 door een ouder worden ondertekend. 

In te vullen door ledenadministratie 

Binnengekomen Lidnummer Tie‐Break 

Verzonden naar KNLTB Verwerkt in administratie 

KNLTB bondsnummer 

KNLTB fotonummer 

Leden die gedurende het jaar lid worden komen na april in aanmerking voor een korting op de contributie. 
Tevens kent de vereniging voor voltijds studerende senioren een korting van € 25,00 op de jaarcontributie; 
 om hiervoor in aanmerking te komen dient een kopie van de studie‐ of collegekaart te worden meegezonden. 
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