
 

 
Aanvraagformulier lidmaatschap 

Nootdorpse Tennis Club  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Inventarisatie formulier leden NTC 

De Nootdorpse Tennisclub streeft er naar om alle leden van de vereniging het zoveel 

mogelijk naar de zin te maken. Om dit te kunnen bereiken heeft de vereniging meer 

kennis nodig van de personen die lid zijn van de club. Zou u zo vriendelijk willen zijn om 

de gegevens aan de achterzijde van dit inschrijfformulier ook in te vullen? 

 

(Machtiging verplicht) 

Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging, machtiging tot het incasseren van 

de verschuldigde contributie ten laste van bank/gironummer (IBAN) ………………………………. 

ten name van ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ondergetekende overlegt hierbij een pasfoto ten behoeve van de administratie 

Inzenden naar: ledenadministratie NTC, Hof van Brasser 1, 2631 WZ Nootdorp. 

Ondergetekende verklaart zich akkoord met de statuten en het huishoudelijk reglement. 

 

Plaats ………………………………………………………….. datum …………………………………… 

Handtekening ……………………………………………………………………………………………….. 
(voor minderjarigen geldt een handtekening van ouder of voogd) 

 
LET OP! u bent nu lid van de vereniging. Het lidmaatschap kan 

alleen worden beëindigd door u schriftelijk af te melden vóór 1 

november, anders loopt het lidmaatschap automatisch door !! 
 

 

 

 

 

Geslacht: O Man              O Vrouw 

Voorletters:  

Naam:  

Straat:   

Huisnummer:  

Postcode:  

Woonplaats:  

Roepnaam:  

Telefoon nummer:  

Mobiel nummer:  

Emailadres:  

Geboortedatum:  

Banknummer 

(IBAN): 

 

Speelsterkte enkel.… speelsterkte  dubbel …..| KNLTB nummer…………… 



 

 

Inventarisatie formulier leden NTC 
 
1. Wat is de voornaamste reden van uw lidmaatschap?  

O sport / meer bewegen  O kennismaken met tennis  O ben net verhuisd      

O sociaal / meer contact O anders te weten ………………………………………………………………… 

2. Hoe komt u aan het adres van de tennisclub? 

O website  O via bekenden O gemeente   O anders ……………………………………………. 

3. Heeft u interesse / behoefte aan onderstaande activiteiten: 

- Tennisles         ja / nee 

- Competitie spelen       ja / nee 

- Kennismaking andere (nieuwe) leden    ja / nee 

- Kennismaking met de club (hoe werkt alles)  ja / nee 

4. Persoonlijke informatie  

- beroep ……………………………………………… opleiding  …………………………………………. 

- Hobby’s ……………………………………………… EHBO diploma  ja / nee 

- Ervaring met vrijwilligerswerk  ja / nee  Bestuurlijke ervaring  ja / nee 

5. Zou u wat kunnen/willen doen voor NTC? (aankruisen wat van toepassing is) 

o Ik kan/wil regelmatig wat doen en heb daar …… uur per week / maand de tijd voor 

o Ik kan/wil zo nu en dan wat doen 

o Ik kan/wil één keer wat doen 

o Ik kan/wil voor een korte tijd wat doen 

o Ik kom alleen om te tennissen en wil/kan daarnaast niets doen 

Ik ben beschikbaar op  (omcirkel wat van toepassing is) 

o Maandag / dinsdag / woensdag / donderdag / vrijdag  ochtend / middag / avond     

o Weekend: zaterdag / zondag     ochtend / middag / avond 

6. Ik heb belangstelling voor activiteiten met betrekking tot 

o Communicatie (website / krantje / voorlichting / PR) 

o Bar werkzaamheden  

o Bestuurlijke werkzaamheden 

o Wedstrijd begeleiding  

o Administratieve werkzaamheden 

o Helpende hand bij eenmalige activiteiten zoals bv toernooien  

o Beheer en onderhoud van materialen en clubgebouw  

o Verlenen van EHBO bij wedstrijden / toernooien 

 

o Ik ben geïnteresseerd om op kosten van de vereniging een cursus te volgen  

 

Namens de Nootdorpse Tennis Club dank ik u hartelijk voor uw medewerking 


