
INSCHRIJFFORMULIER T.V. DE GAGEL       
          
      
Onderstaand persoon, 
 
Naam:………………………………………………….................   Voorletters:…………………………………………. 
 
Voornaam:………………………………………………………….   M/V:……….. 
 
Adres:…………………………………………………………………   Postcode:…………………………………………….. 
 
Woonplaats:……………………………………………………….   Telefoon:……………………………………………… 
 
E-mail adres:  ...........................................................................  
 
Nationaliteit...............................................  
 
Geboortedatum:…………/……………/…………..  
 
(Indien van toepassing): 
Lid (geweest) van tennisvereniging: …………………………………………………… 
KNLTB lidnummer: ………………………………………………………………………….. 
Speelsterkte:  Enkel:……………… Dubbel:…………… 
 
Meldt zich aan als lid van T.V. de Gagel te Wanssum en kiest voor: 
 
0   Kennismakings lidmaatschap  (kan alleen indien je de laatste 5 jaar geen lid van T.V. de Gagel bent geweest) 
0 Standaard lidmaatschap 
0 Ouder-kind lidmaatschap  
 
en machtigt hierbij de penningmeester van T.V. de Gagel tot wederopzegging om alle facturen i.v.m.  
contributie en eventuele afkoopsom bardiensten af te schrijven van onderstaande rekening: 
 

IBAN nummer……………………………………………...........................................t.n.v....................................................... 

 
Tevens verklaar ik op de hoogte te zijn van het feit dat alle wijzigingen m.b.t. het lidmaatschap schriftelijk aan de 
ledenadministratie kenbaar moeten worden gemaakt. Dit betreft niet alleen afmelding (vóór 1 december van het jaar 
voorafgaand aan het jaar waarin men geen lid meer wil zijn), maar ook gegevens als naam, adres, woonplaats 
(telefoon, emailadres en bankrekening-nummer). 
 
Ik wens    wel / geen    bardienst te draaien (doorhalen wat niet van toepassing is). 
Indien je geen bardienst draait, wordt een afkoopsom in rekening gebracht (zie website). 
 
Voor de ledenpas van de KNLTB is het nodig dat je een recente (digitale) pasfoto meestuurt. 
 
Op de website van T.V. de Gagel staat het privacy beleid. Door ondertekening van het inschrijfformulier ga ik akkoord 
met dit privacy beleid. Dit Privacy beleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website 
bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacy beleid te bekijken 
 
 
 
Plaats.........................................................................  Datum:………/………../………… 
 
 
 
Handtekening:……………………………...............               (voor leden tot 18 jaar dient een ouder of voogd te tekenen) 
 
 
 



 
Retouradres: 
  
Mail: ledenadministratie@tvdegagel.nl 
Post: Ledenadministratie T.V. de Gagel 
 Marjolijn Lubbert 
 Pilmus 8 
 5864 CC Meerlo  
 
 
T.V. de Gagel is een vereniging die alleen kan bestaan door de inzet van de leden. 
Volwassen leden draaien 1 à 2 keer bardienst, maar ook op veel andere terreinen kunnen we hulp gebruiken. 
Hieronder kun je aangeven waarin je geïnteresseerd bent. Voor jeugdleden rekenen we op de inzet van hun ouders. 
 
0 Bestuur 
0 Organisatie toernooien 
0 Onderhoud/ beheer kantine 
0 Onderhoud banen 
0 Sponsorzaken 
0 Organisatie feesten 
0 Anders, nl. 
 

 
Voor overige informatie zie www.tvdegagel.nl 
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