herinneringen aan TSN of bent u een huidig lid,
die graag iets extra’s wil doen? Meld u dan aan!
Wij willen dat de vrienden van TSN zich betrokken
gaan voelen en de gezelligheid van onze vereniging
gaan ervaren.
WAT DOET TSN VOOR HAAR VRIENDEN?
De vrienden krijgen een naamplaatje op ons bord
VRIENDEN VAN TSN in de accommodatie van
Kethelhaghe. Via onze website worden zij
geïnformeerd wat er met hun bijdrage wordt
gedaan.

WAAROM “VRIENDEN VAN TSN” ?
TSN genereert geen inkomsten uit eigen exploitatie
van horeca, onze leden maken gebruik van de
faciliteiten van park Kethelhaghe. Voor het
organiseren van activiteiten is TSN dan ook geheel
afhankelijk van sponsorinkomsten. Om meer
initiatieven te kunnen ontplooien voor zowel jeugd
als senioren zou een financiële injectie van
‘vrienden’ ons zeer welkom zijn. We noemen dit
donatieplan de VRIENDEN VAN TSN.

BIJDRAGE LIDMAATSCHAP “VRIENDEN VAN TSN”?
Om het lidmaatschap voor veel mensen
toegankelijk te maken hebben wij de minimale
bijdrage vastgesteld op een jaarlijks bedrag van
€ 25,00. U bent uiteraard vrij om een hogere
donatie te doen.
Als u ja zegt tegen het lidmaatschap van de
VRIENDEN VAN TSN, kunt u het inschrijfformulier
downloaden en ingevuld inleveren bij:

WIE ZIJN DIE VRIENDEN?
Een ieder, die een band met TSN voelt en ervaart
kan “vriend” worden. Bent u een oud-lid, een
ouder van een tenniskind, bewaart u goede

Saskia Rietkerken of Bram van der Putten
of zenden naar: secretaris@tsn-schiedam.nl

Ondergetekende:
Achternaam

Voornaam

Te vermelden naam op website/bord in kantine
Straat
Postcode
Telefoonnr.

m/v
_______

Huisnummer

_______

Plaats
__ E-mail adres

_______

Rekeningnummer (IBAN)

_______

Ten name van

Machtigt hierbij tot (schriftelijke) wederopzegging Tennisvereniging Schiedam Noord om jaarlijks de Vrienden
van TSN-bijdrage af te schrijven van het door mij opgegeven rekeningnummer t.b.v. VRIENDEN VAN TSN.

☐

Betaalt contant de bijdrage voor het lopend seizoen bij inlevering van dit aanmeldingsformulier.

Handtekening: _________________________________

Datum

______________

