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Beste tennisfan, 
 
Hieronder treft je een aanmeldingsformulier aan betreffende het lidmaatschap van 
tennisvereniging De Zweepslag, Lariksweg 35 te Klarenbeek. 
 
Gaarne het formulier, volledig ingevuld en waar gevraagd ondertekend, samen met één recente 
pasfoto, gaarne digitaal (officiële pasfoto van 35 x 45 mm) opsturen of via de site. 
 
De contributie 2018 bedraagt thans voor seniorleden € 115,00 en voor juniorleden € 75,00. 
 
De lidmaatschapperiode loopt van 1 januari tot 31 december. Word je na 1 juni van dit jaar lid 
dan zal er een reductie op de contributie worden toegepast.  
 
Voor inschrijfgeld wordt eenmalig € 20,00 berekend. 
 
Indien jij je als lid aanmeldt, krijg je een sleutel waarmee je het toegangshek van het tennispark 
kunt openen. Voor de sleutel dien je € 5,00 borg te betalen. 
 
De vereniging zorgt aanmelding en contributie-afdracht aan de landelijke tennisbond, de 
KNLTB.   
 
Tennislessen zijn alleen voor leden en dienen rechtstreeks aan de leraar te worden betaald. 
Met uitzondering voor de jeugdleden, hiervoor bestaat een aparte regeling betreffende de 
kosten en de betaling van de tennislessen. 
 
Het inschrijfformulier is te downloaden via onze website www.tvdezweepslag.nl  en kijk bij 
nieuwe leden. Vergeet niet één digitale pasfoto mee te sturen.  
 
Dan het ingevulde inschrijfformulier met één recente pasfoto graag sturen naar: 

Ledenadministratie TV De Zweepslag 
Arie Zwikker 
Landmetersveld 916      
7327 KH  APELDOORN 
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Hierbij geef ik mij met onmiddellijke ingang op als: junior- of senior lid. 
Van tennisvereniging De Zweepslag te Klarenbeek 
Voorletters en naam  ..........................................................................................  
 
Roepnaam  .......................................................     M / V (*) 
 
Adres  ..........................................................................................  
 
Postcode en woonplaats  ..........................................................................................  
 
Geboortedatum  ..........................................................................................  
 
telefoon (thuis en mobiel)  ..........................................................................................  
 
e-mailadres  ..........................................................................................  
 
Bent u lid van de KNLTB J / N (*)  Zo ja, uw pasnummer ..........................................   
 
Speelsterkte  enkel   .... dubbel  .... 
 
Sleutel van hek gewenst J / N (*)  (betreft sleutel van toegangshek) 
 
Seniorleden worden verzocht vrijwilligerswerk voor de vereniging te verrichten, 
minimaal 3 x per jaar. Uw voorkeur gaat o.a. uit naar: 
 
onderhoud tennispark / schoonmaak clubhuis / bardienst (*). 
 
(*) a.u.b. doorhalen wat niet van toepassing is 
(**) voor juniorleden is de handtekening van een van de ouders vereist 
 (junior-lid is diegene die nog geen 18 jaar is of wordt in het jaar  van de aanmelding). 
 

o Ik geef géén toestemming voor het plaatsen van foto’s en video’s op onze website / in 
onze digitale nieuwsbrief of in de krant.  

 
Het privacy statement van onze vereniging kunt u vinden op de website: www.tvdezweepslag.nl  
 
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan 
Tennisvereniging De Zweepslag om jaarlijks het contributiebedrag af te schrijven van: 
 
IBANrekeningnummer  ..........................................................................................  
 
Datum   .................................  Handtekening   ..................................................................  
 
                                                         (ouder) (**)  .......................................................................  


