
Onderstaande wenst zich op te geven als lid van K.Z.T.V. 
 

Datum opgave:  _ _  /  _ _  /  _ _ _ _ 

 
Achternaam: ____________________voorletters: _______ dhr. / mevr / mej. 

 

Roepnaam:   __________________ 

 

Geboortedatum:  _ _  /  _ _  /  _ _ _ _ 

 

Adres:   _______________________________   huisnummer: _____ 

 

Postcode:   _________  Woonplaats: __________________ 

 

Telefoonnummer:  __________________   Mobiel: __________________ 

 

E-mail adres:   ________________________________ 
 
 

Beroep of school:  _____________________________  

Student   ja / nee (check de voorwaarden op www.kztv.nl en stuur een kopie van de studentenkaart en bewijs 

van inschrijving mee)  

 

Reeds lid of geweest van tennisvereniging: __________________ 

 

Nummer KNLTB pas: ____________ speelsterkte: _____ 
 

 De adresgegevens en het telefoonnummer worden in het jaarlijkse informatieblad voor de leden vermeld. 

 Ieder seniorlid van KZTV is verplicht om ca 3 keer per jaar een kantinedienst te draaien.  

 De privacyverklaring van KZTV kunt u terugvinden op www.kztv.nl   

Wij raden u aan om de privacyverklaring te raadplegen zodat u hiervan op de hoogte bent.  

 

Handtekening: (indien 16 jaar of jonger, dan handtekening van ouders/wettelijk vertegenwoordiger) 

 

 

 

Dit formulier + duidelijke scherpe foto van het gezicht  per mail of post zenden aan: 

Ledenadministratie KZTV  

Kitty Milius         

Mosterdland 36 

1541 NN Koog aan de Zaan 

tel.075-6169271 (na 18.30 uur) 

mail: ledenadministratie@kztv.nl  

 
 

Niet invullen. Invulvelden voor ledenadministratie 
 

               

               

               

          

 

               

               

                

  

Contributie *  

Brief/email 

Tijdelijk pasje  

* Voor de tarieven verwijzen wij u naar de  

   website  www.kztv.nl   
   Student? Check de website www.kztv.nl de 

   voorwaarden om hiervoor in aanmerking te 

   komen.  

KNLTB nummer 

Pasfoto 

Inschrijfgeld * 

http://www.kztv.nl/
http://www.kztv.nl/
mailto:ledenadministratie@kztv.nl
http://www.kztv.nl/
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Informatie voor nieuwe leden van KZTV   

 
Lid worden  

U kunt het inschrijfformulier en een duidelijke scherpe foto van uw gezicht per post of mail sturen naar de 

ledenadministratie@kztv.nl . Daarna ontvangt u via KNLTB.Collect een factuur voor de contributie en het 

inschrijfgeld. Zodra deze factuur is betaald wordt er een spelerspas aangevraagd bij de KNLTB en bent u gerechtigd 

om te spelen. De spelerspas heeft u ook nodig om een baan “af te hangen” bij KZTV als u wilt vrij spelen. Na 

inschrijving na 1 maart betaald u contributie naar rato.   

De tarieven kunt u terugvinden op de website van KZTV (Ledeninfo-Algemene informatie)   

 

Tennisles 

De tennislessen bij KZTV worden sinds 2011 verzorgd door Tennisorganisatie Leguijt. Melchert Leguijt is de 

hoofdtrainer. Er zijn per jaar twee lesperiodes van 18 lessen. De winterlessen duren van oktober tot en maart en de 

zomerlessen van april tot en met september. De betaling van de tennislessen dient u rechtstreeks aan de tennisschool te 

voldoen. Hiervoor ontvangt u een factuur van de tennisschool. Om deel te kunnen nemen aan de tennislessen dient u 

wel lid te zijn van KZTV. Indien u stopt met tennisles betekent dit niet automatisch beëindiging van uw KZTV 

lidmaatschap. Alle informatie over de tennislessen kunt u vinden op de website www.tennisorganisatieleguijt.nl 

 

Activiteiten 

KZTV organiseert jaarlijks verschillende sportieve en recreatieve activiteiten onder andere:  

KNLTB  Competities, Clubkampioenschappen, Open toernooien, Laddercompetitie, Ladies Day etc.    

Verder is er iedere maandagavond voor senioren Racketavond en in de winterperiode 1x per maand op vrijdagavond is 

er een tennisborrelavond.   

Op de website www.kztv.nl, nieuwsbrief en in de kantine worden de activiteiten aangekondigd.   

 

Nieuwsbrief 

Regelmatig ontvangen alle leden per mail de nieuwsbrief van KZTV. Hierin staat diverse informatie zoals  

aankondigingen van activiteiten, interviews met leden, indeling van kantinedienst etc.   

Ook wordt er jaarlijks een (digitaal) informatieblad met daarin de gegevens van de diverse commissies en de leden 

van KZTV, uit gegeven.  

 

Vrijwilligers 

KZTV draait op de inzet van vrijwilligers. Ieder seniorlid is verplicht ca 3 keer per jaar een kantinedienst te draaien. 

Verder zijn er diverse commissies binnen de vereniging die zich op verschillende vlakken inzetten, zoals onderhoud, 

kantine, evenementen, jeugd etc. Als u interesse heeft om zich actief in te zetten voor KZTV dan kunt u dat kenbaar 

maken. KZTV kan altijd vrijwilligers gebruiken in de diverse commissies.  

Commissieleden zijn vrijgesteld van de verplichte kantinedienst.   

 

Ledenadministratie 

U kunt contact opnemen met de ledenadministratie als:  

- u lid wilt worden  

- u een wijziging wilt doorgeven van bijvoorbeeld adres, mailadres, telefoonnummer etc 

- u een nieuwe foto op uw spelerspas wilt.  

- bij verlies van uw pasje. Er kan een nieuwe pas worden aangevraagd. Hieraan zijn wel kosten verbonden.  

- als u uw KZTV lidmaatschap wilt wijzigen naar slapend lidmaatschap of geheel wilt opzeggen dan dient u  dit 

uiterlijk 30 november (voor het nieuwe verenigingsjaar) schriftelijk of per email aan de  ledenadministratie door te 

geven. U ontvangt dan ook een bevestigingsmail van uw opzegging.  Opzeggingen bij trainers, bardienst, 

teamgenoot etc gelden niet als opzegging. Na 30 november kan het lidmaatschap niet meer worden gewijzigd of 

beëindigd voor het nieuwe verenigingsjaar en dient de contributie voor het nieuwe verenigingsjaar te worden 

betaald. Het wijzigen van een slapend lidmaatschap naar een actief KNLTB lidmaatschap kan wel te allen tijde.  
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