SEPTEMBER AANBIEDING
WORD LID EN SPEEL
4 MAANDEN GRATIS

TVDZ is een recreatieve tennisverenigng in Diemen en beschikt over 6 all-weather
banen (‘s avonds verlicht) die het hele jaar bespeelbaar zijn. Elke dinsdagavond is er
een Wilde-Mix. Aanwezige spelers tossen wie tegen wie dubbel speelt. Het clubgebouw
heeft een dames- en herenkleedruimte met douches, toiletten en een bar met vaste
beheerder, dus geen verplichte bardiensten.
Kijk voor meer informatie op onze website www.tvdz.nl
AANMELDINGSFORMULIER SPECIALE SEPTEMBER AANBIEDING
Meld je in september aan als lid van TVDZ en betaal pas in januari volgend jaar.
Je mag direct spelen en speelt dus 4 maanden gratis.
Gebruik het formulier op de achterkant om je als lid op te geven en proﬁteer direct van
deze aantrekkelijke aanbieding.
OPENINGSTIJDEN
Zomerseizoen
Winterseizoen

1 april t/m 30 september
1 oktober t/m 31 maart
(nov t/m mrt)

alle dagen
ma t/m vr
za en zo
ma t/m do
vr t/m zo

09:00
09:30
09:30
09:30
09:30

tot
tot
tot
tot
tot

22:30
22:30 (okt)
zonsondergang
22:30
zonsondergang

ACTIVITEITEN
Er worden allerlei dubbeltoernooien
georganiseerd al dan niet met een
hapje en een drankje. Er is ook een
interne club competitie voor dubbels
waar iedereen aan kan deelnemen en
op ieder moment kan starten.
TVDZ
Sportpark De Diemen
bij Plantage de Sniep
Sportlaan 7
1111 PX Diemen
tel. 020 - 6001857
www.tvdz.nl

Sportpark De Diemen (bij Plantage de Sniep), Sportlaan 7, 1111 PX, Diemen

Aanmeldingsformulier: SEPTEMBER AANBIEDING LIDMAATSCHAP
periode: 01-09- .......... (dit jaar) t/m 31-12- .......... (volgend jaar) = 4 maanden gratis!

Hier
uw
Pasfoto
35 x 45mm
-verplicht-

Voorletters .………............... Tussenvoegsel …………………… Achternaam …………………………………………………
Geboortedatum ………………………………... Geslacht □ Man □ Vrouw
Straat en huisnummer ………………………………………………………….………………… Postcode ……….…………….
Woonplaats ……………………………………...................... Telefoon………………………..Mobiel ..……………………….
Email (voor verzending clubblad en activiteiten) ………………………………………………………………..…………………
KNLTB bondsnummer (indien bekend) ……………………………………. Enkel Cat. …………… Dubbel Cat. …………….
Soort lidmaatschap / contributie: (vakje aankruisen dat van toepassing is)
Jaarlidmaatschap:

□ Jaarlid € 199.00
□ Daglid € 161,00

Winterlidmaatschap:

□ Senior (WTS) € 69,-

□ Jeugdlid (<18 jaar) € 112,00
□ Student lid (18-25 jr) € 144,00
□ Jeugd (WTJ) € 54,-

Inschrijfgeld: € 7,50
Dagleden mogen tennissen van maandag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur
Studenten dienen een kopie van een geldige OV-jaarkaart/schoolpas/studentenpas te overleggen.
Contributie:
Inschrijfgeld:
TOTAAL:

€ …………
€
7,50
€ …………

Datum aanmelding: …………………………………….

Beëindiging van het lidmaatschap: Uitsluitend schriftelijk aan TVDZ - Sportlaan 7 - 1111PX te Diemen of per E-mail
gericht aan: ledenadministratie@tvdz.nl
In verband met aanvang van het nieuwe contributiejaar is de uiterste opzegdatum:
- 1 december voor Jaarleden
- 15 september voor Winterleden Senior (WTS) en Winterleden Junior (WTJ) in het nieuwe contributiejaar
Indien opzegging van het lidmaatschap niet tijdig plaatsvindt, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerst
volgende verenigingsjaar en is daarvoor contributie verschuldigd.

