Tennis, padel of combi lidmaatschap t/m 30 september 2021
Ondergetekende wenst lid te worden van Tennis-en Padelvereniging "De Gouwen"
Naam:……………………………………………………M/V

Hier uw pasfoto

Voorletters:…………………………………………………
Roepnaam: …………………………………………………
Geboortedatum: ……… - ………… - ………………
Adres:……………………………………………………… Nummer:…………………
Postcode : ………… - ……

Woonplaats:………………………………………………………

Telefoon:………………………………………………

Mobiel: 06- ………………………………………………………

E-mail:…………………………………………………………………………
Voor minderjarigen ook e-mail ouder: …………………………………………………………………………………
Lidsoort (zie hieronder):………………………

Lid of eerder lid geweest van een andere tennisvereniging: Ja / Nee (alleen van toepassing combilid)
Zo ja, bij:………………………………te ……………………………, alwaar geen contributieschulden bestaan.
(Toenmalig) KNLTB nummer:………………………………… (indien bekend).
IVA certificaat behaald : ja/nee ……………………… (svp kopie bijvoegen).
Lidsoort / Contributie per verenigingsjaar, incl. KNLTB afdracht : Seizoen 2020 / 2021
( ) tennis
•
•
•
•
•
•

( ) padel

( ) combi

aankruisen wat van toepassing is

Senior lid (op 1-1-2020 18 jaar of ouder, onbeperkt speelrecht
65+ lid (op 1-1-2020 65 jaar of ouder, onbeperkt speelrecht)
Studenten lid (op vertoon van pas, onbeperkt speelrecht)
Jeugd lid (op 1-1-2020 9 jaar of ouder, onbeperkt speelrecht)
Puppy lid (4 tot 8 jaar, onbeperkt speelrecht)
Combi-lid Tennis en padel + € 30,00

Tennis-en Padelvereniging De Gouwen
Banknummer NL50INGB0005441305

–

Bosgouw

1,

1352GA

€ 165,00
€ 150,00
€ 120,00
€ 90,00
€ 35,00
Almere

–

www.gouwen.nl

–

Bardiensten en taak
Elk lid, m.u.v. niet spelend lid en competitielid, dat op 1 januari 18 jaar of ouder is draait
2 x per seizoen een verplichte bardienst en verricht 1 taak van de takenlijst. Indien een afgesproken
bardienst niet is gedraaid, wordt een bedrag van € 35,00 in rekening gebracht. (IVA certificaat
verplicht!)
Bardiensten en de taak kunnen per seizoen ook vooraf worden afgekocht voor € 30,00 per
bardienst.

Beëindiging lidmaatschap.
Beëindiging van het lidmaatschap dient uitsluitend schriftelijk te geschieden bij de
ledenadministratie en wel voor 1 oktober van het lopende verenigingsjaar.
De opzegging is van kracht na ontvangst door het lid van een e-mail van de ledenadministratie ter
bevestiging van de opzegging.

Accommodatie.
Tennis- en Padelvereniging "De Gouwen" beschikt over 2 verlichte padelbanen en 5 verlichte
graveltennisbanen, een gezellige kantine en is gelegen aan de Bosgouw 1, te Almere Haven,
tel.: 036-531 70 86, alleen 's avonds als er een bardienst is.
Correspondentie adres: Bosgouw 1, 1352 GA ALMERE.
Website.
Voor de laatste informatie kunt u terecht op onze website www.gouwen.nl
Wij wensen u veel tennis en/of padel plezier!

Getekend te……………………………….op………-………-……….. (datum)

Handtekening:……………………………………………(bij minderjarige: ouder/verzorger)
Opsturen/inleveren dit aanmeldingsformulier.
Dit formulier met een recente pasfoto sturen aan de ledenadministratie. Na ontvangst van het
formulier krijgt u middels een nota of een e-mailberichtje het verzoek de verschuldigde bedragen
te betalen. Nadat het geld op de rekening van "De Gouwen" is bijgeschreven ontvangt u zo
spoedig mogelijk een spelerspas (KNLTB pas). Afgifte van de pas kan tot
3 weken duren afhankelijk van de verwerking binnen de KNLTB.
Verzenden per post aan:

of

Verzenden per e-mail aan:

Ledenadministratie
Tennis- en Padelvereniging De Gouwen
Bosgouw 1
1352 GA Almere

Tennis-en padelvereniging De Gouwen
Banknummer NL50INGB 0005441305

ledenadmini@gouwen.nl

–

Bosgouw

1,

1352GA

Almere

–

www.gouwen.nl

–

