
Aanmeldingsformulier  Tennisvereniging Deuce

Personalia
Achternaam: Voorletters:

Roepnaam:

Adres:

Postcode en woonplaats:

Geboortedatum:

Email adres:

Telefoon en/of mobiel:

Vrijwilligerswerk
Elk lid van 18 jaar en ouder is verplicht  voor de vereniging vrijwilligerswerk te doen.
Kies naar welke jaarlijkse werkzaamheden uw voorkeur uitgaat:

Contributie
De contributie moet via een doorlopende machtiging aan incassant betaald worden.

Naam en voorletters:

Adres:

Postcode/woonplaats:

Land:

IBAN (rekeningnummer):

Plaats en datum:

Handtekening:

Incassant: J. Th. de Porto, Marelstraat 10, 1791 XV Den Burg, Nederland

Door ondertekening van dit formulier geeft u 
• toestemming aan J. Th. De Porto om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank 

om een bedrag wegens contributie van uw rekening af te schrijven en
• uw bank toestemming om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven 

overeenkomstig de opdracht van J. Th. de Porto.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. 
Neem hiervoor binnen 8 weken contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Vrijwilligerswerk

Bardienst (2x 2 uur of 1x 4 uur)

Schoonmaakdienst (2x ca. 2 uur)

Bardienst tijdens het Tesseltoernooi in week 29 (1x 3 uur)



Opzegging lidmaatschap
Het verenigingsjaar voor senioren loopt van 1 januari t/m 31 december en kan opgezegd worden voor
31 december van het lopend jaar per email aan de ledenadministratie.
Voor de jeugd loopt het verenigingsjaar (incl. lessen) gelijk met het schooljaar en kan opgezegd 
worden voor 1 september.

Privacy
Tennisvereniging Deuce gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Op de website 
www.tvdeuce.nl vind u het complete privacy protocol.
De door u hierboven ingevulde gegevens zullen alleen worden gebruik voor:

 het bijhouden van de ledenadministratie,
 het incasseren van de contributie,
 het vervullen van uw vrijwilligerswerk,
 het versturen van informatie via mail of App over club activiteiten,
 het doorgeven van uitslagen van gespeelde wedstrijden aan toernooi.nl en de KNLTB,
 uw inschrijving bij de KNLTB.

Door ondertekening van dit formulier gaat u akkoord met uw inschrijving als lid bij tennisvereniging 
Deuce en met het gebruik van uw persoonsgegevens voor de bovengenoemde doelen.

Handtekening:

Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, met pasfoto, via e-mail naar irenerijpstra@texel.com
of lever het in bij de ledenadministratie:
Irene Rijpstra, Middelton 15, 1791 TC Den Burg. Telefoon 315581

http://www.tvdeuce.nl/
mailto:irenerijpstra@texel.com
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