Aanmeldingsformulier TIE-Break Leidschendam
Achternaam:____________________________ Voorletter(s):_____

Roepnaam:___________________

Adres:____________________________________
Postcode + Woonplaats:______________________
Telefoonnummer:________________________ e-mail*:_____________________________________
Geboortedatum:____________________________
Wil wel/geen tennisles. Zo ja: zie onderstaande link om aan te melden!
Datum:________________________________________
Handtekening:__________________________________

Dit formulier ondertekenen, scannen en mailen naar Secretariaat van TIE-Break Leidschendam:
bestuur@tie-break-leidschendam.nl
*de meeste verenigingsinformatie wordt verspreid via email.

Inleveren bij één van de bestuursleden op een husselavond kan ook. Bel wel even van te voren om dit af te
spreken.
Karin Weisenborn (voorzitter) op 06 -46078260, Fred van Nispen (secretaris) op 070-3270015 of Rob Ras
(penningmeester) op 06- 52553653.

Privacy verklaring
Je gegevens worden opgenomen in de ledenlijst en gebruikt voor beleidsvorming van de vereniging, het
versturen van informatie over de vereniging en de activiteiten en vergaderingen van de vereniging en voor het
innen van de contributie. Ook wordt een deel van je gegevens (naam en email adres) gedeeld met tennispark
Overdam ten behoeve van de toegang tot het park en het aanmaken van een parkkaart. Onder de TIE-Break
leden wordt voor het maken van onderlinge (tennis)afspraken jaarlijks een ledenlijst verstuurd met namen,
email adressen en telefoonnummers. Tot twee jaar na opzeggen van je lidmaatschap kunnen je gegevens door
de secretaris bewaard worden daarna worden ze in ieder geval verwijderd. Gegevens die in de financiële
administratie van Tie-Break zijn opgenomen worden op grond van fiscale richtlijnen zeven jaar bewaard. Voor
vragen of opmerkingen over het gebruik en bewaren van je gegevens kun je contact opnemen met het bestuur.

Voor meer informatie over TIE-Break zie de website: www.tie-break-leidschendam.nl

Tennisles senioren zomerseizoen
Het tennispark Overdam geeft je de mogelijkheid tennisles te nemen. Diverse leden van TIE-Break doen hier aan
mee.
Klik hier om in te schrijven of ga op www.tennispark-overdam.nl naar zomertennis en verder naar lessen en meldt
dat je lid bent geworden bij TIE-Break Leidschendam
De lessen starten in maart dus schrijf je op tijd in. Na inschrijving krijg je van Tennispark Overdam een rekening
voor de lessen.

