
 
INSCHRIJFFORMULIER “Tennis Vereniging LEUTH” 
 

Ook zin om op een door jouw gewenst moment samen met een familielid, partner of vriend(in) op 
één van onze drie gravelbanen te tennissen. Dat kan, uiteraard, maar daarvoor dien je je alleen nog 
wel aan te melden als lid van onze vereniging! 

 

Indien je de leeftijd van 18 jaar nog niet hebt bereikt, dan kan je voor slechts € 10 per jaar lid worden 
van TV Leuth. Daarnaast bestaat er voor eenieder nog de mogelijkheid om tennislessen te volgen en 
worden er in de loop van ieder jaar ook verschillende activiteiten georganiseerd. Is een ouder of 
verzorger al lid van onze vereniging, dan wordt jouw contributie verlaagd naar € 0. 

 

Ben je al wel 18 jaar of ouder, dan kan je voor € 105 per jaar lid worden. Ook voor onze volwassen 
leden bestaat er de mogelijkheid om tennislessen te volgen en worden er in de loop van ieder jaar 
ook verschillende activiteiten georganiseerd. Twijfel je nog of tennis wel bij jou past, dan bieden wij 
de mogelijkheid om eenmalig gebruik te maken van ons zomerlidmaatschap voor € 50. Hiervoor heb 
je het recht om in de periode mei tot en met september van dat jaar te tennissen op onze 
accommodatie. Na dat jaar eindigt dat zomerlidmaatschap, maar kan je je uiteraard bij ons 
aanmelden als regulier lid.   

 

Wil je lid worden, vermeld dan hieronder jouw gegevens: 

Lidmaatschap  0 Jeugd   0 Volwassen  0 Zomerlidmaatschap 

Naam   ……………………………………………………………………………………….. 

Adres   ……………………………………………………………………………………….. 

Woonplaats  ……………………………………………………………………………………….. 

Geboortedatum ………………………………………………………………………………………..  

Email   ……………………………………………………………………………………….. 

Telefoon  ……………………………………………………………………………………….. 

IBANnummer  ……………………………………………………………………………………….. 

Handtekening (bij jeugdlid, van ouder/verzorger): ………………………………………………………………………….. 

 

Lever dit ondertekende formulier (incl. pasfoto) in bij: 

 Anne-Marie Spann, Steenheuvelsestraat 8 (Leuth) óf 
 Janneke Diessen, Meidoorn 11 (Millingen)  

Óf mail het ingescande, ondertekende formulier naar ledenadministratie@tvleuth.nl 

Namens bestuur van TV  Leuth: HEEL VEEL TENNISPLEZIER!  
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