
INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP H.T.V. 
 

Helmondse Tennis Vereniging, Braakse Bosdijk 6 Helmond 

 
Voorletters: ..........................  M / V * 
 
Voornaam: ..........................  Geboortedatum: ................................................... 
 
Achternaam: .......................................................................................................  
 
Adres: .................................................................................................................  
 
Postcode : .............................Woonplaats : ....................................................... 
 
Telefoonnummer : ................................ Mobiel nr.: ........................................... 
 
E-mailadres: ....................................................................................................... 
 
Ben je nog actief lid van een andere tennisvereniging: ja / nee * 
Zo ja, KNLTB nummer: ...................................................................................... 
 
Datum:..............................Handtekening: ................................(ouder / voogd indien minderjarig ) 
 
Ik machtig HTV om jaarlijks de contributie in twee termijnen automatisch van mijn rekening 
af te schrijven. (begin januari en begin juni)   
 
Bank / gironummer(IBAN) …………………………………………………………………... 
 
Rekeninghouder  .............................................................................................. 
 
Voorletters …………………………………………………………………... 
 
Naam  ..............................................................................................  
Adres  …………………………………………………………………... 
 
Postcode + woonplaats .............................................................................................. 
 
Datum:..............................Handtekening: ................................(ouder / voogd indien minderjarig ) 
 
Inschrijvingsformulier inclusief pasfoto sturen naar: 
  

Ledenadministratie HTV  
 
Ingrid Hertogs,  
Varennadreef 21,  
5709 SX Helmond. 
Tel. 06-36130470 Email: ledenadministratiehtv48@ziggo.nl 
 
* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

mailto:ledenadministratiehtv48@ziggo.nl


De jaarlijkse contributie bedraagt:  
 
Junioren  t/m   8 jaar   25,00 Euro 
 
Junioren  t/m 12 jaar   45,00 Euro  
 
Junioren  t/m 17 jaar   65,00 Euro  
 
Senioren    155,00 euro  
(dit is inclusief 30,00 euro bardienstvergoeding, die je kunt terugverdienen door bardiensten te draaien)  

 
Rustend lid    20,00 Euro   
 
Inschrijfgeld (eenmalig)  10,00 Euro  
 
 
We vragen om de contributie van het eerste jaar contant af te rekenen. De daarop volgende jaren 
vindt tweejaarlijks (begin januari en begin juni) een automatische incasso plaats.  
 
Bij inschrijving gedurende het lopende jaar, dan worden alleen de resterende maanden naar 
evenredigheid in rekening gebracht. Wordt je bijvoorbeeld eind mei lid dan betaal je contributie van 
juni t/m december,7/12 van het contributiebedrag plus het inschrijfgeld.  
 
Het ingevulde formulier met een recente pasfoto (afm 35x45 mm), de contributie voor het eerste 
jaar en het inschrijfgeld inleveren bij;  
 
Ledenadministratie HTV  
 
Ingrid Hertogs 
Varennadreef 21 
5709 SX Helmond 
Telefoon  06-36130470 
Email  ledenadministratiehtv48@ziggo.nl 
 
 
Of in de infobus in de HTV kantine, Braakse Bosdijk 6 Helmond. 
 
Wilt u nog nadere informatie of de inschrijving persoonlijk afgeven, maak dan even eerst een 
afspraak. Dit kan via de e-mail (zie hierboven) of u kunt mij bellen of een app sturen. 
 
Uw gegevens worden opgenomen in het ledenbestand van HTV. 

Uw aanvraag wordt in behandeling genomen als alle gegevens ingeleverd zijn bij de 

ledenadministratie, het inschrijfgeld en de verschuldigde contributie betaald is. 

Binnen twee tot vier weken ontvang je een officiële KNLTB spelerspas waarmee u ons sportpark 

kunt betreden. Mocht jij voor die tijd al willen tennissen, dan kun je tegen betaling van 15 euro borg 

een tijdelijke tennispas ontvangen. Zodra je de KNLTB spelerspas ontvangt, dan kun je deze 

tijdelijke pas weer inleveren en ontvang je het betaalde borgbedrag terug. 

 
 

mailto:ledenadministratiehtv48@ziggo.nl

