
Ledenreglement 
De seniorleden draaien per seizoen 2 à 3 kantinediensten, meestal met 2 personen in de avonduren. 
Hierdoor kan de contributie ook gehandhaafd blijven op een redelijk peil, met onderscheid tussen 
senioren, aspiranten en junioren die tot de helft betalen. Tarieven worden elk jaar opnieuw bepaald. 
 
Training Senioren wordt rechtstreeks door de seniorleden met de clubtrainers (tennis2enjoy) 
opgenomen. De juniorleden kunnen zich aanmelden via de jeugdcommissie. 
 
Deelnemers aan de competitie (voorjaar en/of najaar) betalen een vaste competitiebijdrage die elk 
seizoen wordt vastgesteld a.d.h.v. benodigde speelballen, catering kantine, aantal wedstrijddagen.  
 
Het lidmaatschap loopt van 1 Januari tot 31 december; aanmelding kan ook door het jaar 
plaatsvinden. Aanmelding gebeurt bij Penningmeester of Secretaris, d.m.v. downloaden van het 
inschrijfformulier en dit aangevuld met pasfoto + mailadres in te leveren bij de Penningmeester 
(adres staat op briefhoofd). 
 
Afmelding bij voorkeur schriftelijk 4 weken voor aanvang van het nieuwe seizoen te gebeuren. 
 
Na betaling ontvang je een KNLTB-pasje dat tevens toegang geeft tot de beveiligde toegangspoort en 
clubgebouw waar toiletten en douches aanwezig zijn.  
 
De kantine is m.u.v. de wintermaanden geopend op werkdagen van 19.30-23 uur en wordt steeds 
door 2 vrijwilligers bemand. Daarnaast is de kantine ook geopend tijdens clubactiviteiten overdag en 
in het weekeinde, zoals clubcompetitie en toernooien. Tijdens deze clubactiviteiten zijn de banen 
overigens niet of slechts deels beschikbaar voor vrij tennis. Inschrijven van een baan kan alleen maar 
met een geldig spelerspasje voor de duur van minimaal 45 minuten voor enkel of dubbel. Een baan 
kan pas worden gereserveerd als alle spelers aanwezig zijn.  
 
Géén speciaal schoeisel is vereist voor kunstgras; wel zijn bepaalde schoenen beter geschikt voor dit 
baantype dat eigenlijk altijd bespeelbaar is, met uitzondering bij vriesweer i.v.m. kans op 
beschadiging.  
 
Op weekavonden wordt er vanaf 18 uur altijd automatisch afgehangen op het elektronische 
afhangbord. Speciaal voor beginners willen we de mix-avond aanbevelen op dinsdag waar alleen 
wordt gedubbeld maar ook de diverse clubactiviteiten waar gezelligheid voorop staat en je toch de 
krachten kunt meten. 
 
Voor het baanreglement verwijzen wij naar <link naar pagina>.  
 
Contributie 1-1-2018 t/m 31-12-2018 
Aspirant-lid € 50,00 
Juniorlid € 60,00 
Studentenlid € 80,00 
Seniorlid € 125,00 
Winterlid € 60,00 
 
Aspirant-lid ben je t/m het jaar dat je 12 jaar wordt. In het jaar dat je 13 wordt ben je het gehele jaar 
juniorlid. 
Juniorlid ben je van 13 t/m 17 jaar. In het jaar dat je 18 wordt ben je het gehele jaar seniorlid of 
studentenlid 



Studentenlid ben je als je een dagopleiding aan het voortgezet onderwijs of een beroepsopleiding 
volgt. Je dient ieder jaar een kopie van de studentenpas of collegekaart naar de ledenadministratie te 
sturen. 
Winterlid is voor tennissers van buiten de vereniging, lidmaatschap KNLTB verplicht. Een winterlid 
ontvangt van de vereniging een tijdelijke pas die aan het eind van het seizoen weer moet worden 
ingeleverd. 
 
Het winterseizoen loopt van 1 oktober tot en met 31 maart. 
Het jaarlidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december 
 
Restituties op de contributie, om welke reden dan ook, worden niet verleend.  
 
Overige Kosten 
Inschrijfgeld/administratiekosten  € 10,00 eenmalig bij aanmelding 
 
Beëindigen van het lidmaatschap 
Als je het lidmaatschap wilt beëindigen voor het volgende jaar dien je dit voor 1 december schriftelijk 
of per email aan te geven bij de Ledenadministratie. 
Het lidmaatschap wordt telkens stilzwijgend met één jaar verlengd. Wanneer het lidmaatschap in de 
loop van een jaar eindigt blijft de contributie over het gehele verenigingsjaar verschuldigd. 


