
Ik meld mij/mijn kind aan voor:

 q t/m 12 jaar contributie  € 50,00
 q t/m 17 jaar  contributie  € 70,00
 q Senior  contributie  € 175,00
 q Student  contributie  € 90,00
 q Niet spelend  contributie  € 30,00

Contributie voldoen: 

q 1 termijn via automatische incasso van 

 IBAN rekeningnummer: _______________________________  t.n.v.  ____________________________________________

q 3 termijnen op 1 februari,  1 mei en 1 augustus (toeslag 3%) via automatische incasso van

 IBAN rekeningnummer: _______________________________  t.n.v.  ____________________________________________

q Ik betaal per overboeking

Het inschrijfgeld is € 15,00 (afdracht KNLTB) (behalve voor niet spelende leden).

Handtekening:  __________________________________________________ (bij jeugdleden dienen de ouder(s)/verzorger(s) te tekenen)

Zijn er meerdere leden van uw gezin lid?  ja / nee

Bent u eerder lid geweest van een tennisvereniging? ja / nee

Zo ja, welke tennisvereniging?  _______________________

Bondsnummer KNLTB: ______________________________

Speelsterkte enkel:  __________  dubbel:  _____________

Invullen door ledenadministratie
Datum aanvraag:  __________________________________
Foto nummer:  _____________________________________
Bondsnummer:  ____________________________________
Aantekening:  ______________________________________
Tijdelijk pasnummer:  _______________________________

Plak hier je pasfoto voorzien van 
naam en geboorte datum op de 
achterkant. Na verwerking krijg je 
jouw pasfoto weer terug.

Hoe bent u terecht gekomen bij RTC de Laak?
q Maak Kennis met Tennis
q  Komen wonen in Rheden of omgeving
q  Via vrienden of familie die al lid zijn
q  Anders:  ________________________________________

In welke commissie zou jij vrijwilligerswerk willen doen*:
q	 Bestuur
q	 Sponsorcommissie
q	 Parkcommissie
q	 Bardiensten
q	 Toernooicommissie
q	 Leden/ activiteitencommissie
q	 Jeugdcommissie
*wij bellen je hierover

Voornaam:  ________________________________________
Achternaam:  ______________________________________
Adres:  ____________________________________________
Plaats:  ____________________________________________
Telefoon:  _________________________________________
E-mail:  ____________________________________________  

Voorletters:  _______________________________________
Geslacht:  _________________________________________
Postcode:  _________________________________________
Geb. datum:  _______________________________________
Mobiel:  ___________________________________________
Gelrepas:   ja / nee 
(gem. Arnhem, Westervoort, Duiven, Rheden)

Inschrijfformulier lidmaatschap

Ingevuld formulier opsturen naar: 

Wiebe Siegert | Johan d’Outreinstraat 8 | 6891 CT Rozendaal | 06-10264972 | ledenadministratie@rtcdelaak.nl

RTC De Laak | IJsselsingel 1 | 6991 ZP Rheden | 026 - 495 13 57 | info@rtcdelaak.nl | www.rtcdelaak.nl


