
 

TENNISVERENIGING TOLLEBEEK 

                                 De Horst 
 
 
Inschrijfformulier / machtigingsformulier 
 
 

Wilt U dit formulier volledig ingevuld en ondertekend 
inleveren bij; 
 
Helma Remijn 
Torenvalk 7 
Tollebeek  
Tel. 06-30808787 
  

Om lid te worden van de Tennisvereniging Tollebeek graag de volgende 
gegevens correct en duidelijk invullen: 
 

Roepnaam ……………………………… 
Achternaam ……………………………… 
Adres ……………………………... 
Postcode/Plaats ……………………………… 
Telefoonnummer ……………………………… 
Mobielnummer ……………………………… / ook in de Toss- app  ja/nee 

Geboortedatum ……………………………… 
E-mailadres  ……………………………… 
 
 

Ondergetekende verleent hierbij tot schriftelijke wederopzegging , 
machtiging aan: 
Tennisvereniging Tollebeek voor het incasseren van: 

❖  Contributie    (1x per jaar;  rond 1 april) 
❖  Borg sleutel tennisbaan  (bij aangaan lidmaatschap) 

     (oude sleutel ingeleverd ja/nee) 
Af te schrijven van: 
Bankrek.nummer : 

 
 

t.n.v.  naam / plaats ………………………………………….datum…………… 
 

Handtekening 
 

                    Nr. sleutel tennisbaan  ……..  



TENNISVERENIGING TOLLEBEEK 

                                 De Horst 
 

 
 
Sleutel tennisbaan 
 
 

Reglement sleutel tennisbaan 
Iedereen is verplicht zich te houden aan het reglement van de 
tennisbaan, te vinden voor in het programmaboekje van de vereniging 
en op het mededelingenbord van de vereniging (te vinden op de muur van de Eendenkooi nabij de 
tennisbaan)  
 
Wij innen eenmalig een borg voor het sleutel van de tennisbaan bij het aangaan van het 
lidmaatschap  à € 10,=.  
 
U tekent voor ontvangst van de sleutel en bij schriftelijke beëindiging van het lidmaatschap krijgt u 
dit bedrag na inlevering van de sleutel bij Carin Smeets teruggestort. 
(graag even van te voren telefonisch contact). 
Let wel: ook nu vragen wij u om hiervoor te tekenen, dus breng de sleutel van de tennisbaan graag 
persoonlijk terug.  
Alle sleutels zijn genummerd, zodat we precies weten wie welke sleutel heeft.  
De sleutels van de Tennisvereniging Tollebeek mogen alleen worden gebruikt door leden van de  
vereniging.  

 
Sleutel tennisbaan voor: …………………………………. 
Afgehaald door  …………………………………. 
Datum  …………………………………. 
 

Handtekening namens het bestuur:  Handtekening namens 
Helma Remijn  het tennislid 
     
  
………………………….   ……………………. 

 
Teruggebracht door …………………………………. 
Datum …………………………………. 
 

Handtekening namens het bestuur:  Handtekening namens 
   het tennislid 
 
  
………………………….   ……………………. 

 
Borg teruggestort   D.d. ……………………. 
 

      Nr. sleutel tennisbaan  ……..  



Aanvullende  ledengegevens (tennisleden binnen 1 familie) 
 
 
 

Roepnaam ……………………………… 
Achternaam ……………………………… 
evt. mobielnummer ……………………………… 
Geboortedatum ……………………………… 
evt. é-mailadres  ……………………………… 
 

 
Roepnaam ……………………………… 
Achternaam ……………………………… 
Evt. mobielnummer ……………………………… 
Geboortedatum ……………………………… 
evt. é-mailadres  ……………………………… 
 

 
Roepnaam ……………………………… 
Achternaam ……………………………… 
Evt. mobielnummer ……………………………… 
Geboortedatum ……………………………… 
evt. é-mailadres  ……………………………… 
 

 
Roepnaam ……………………………… 
Achternaam ……………………………… 
Evt. mobielnummer ……………………………… 
Geboortedatum ……………………………… 
evt. é-mailadres  ……………………………… 

  


