Informatie over lidmaatschap
CONTRIBUTIE:
seniorlid (18 jaar en ouder)
juniorlid (tot 18 jaar)
studerend lid ( 18 t/m 26 jaar)
gezinslidmaatschap
proeflidmaatschap voor 2 maanden
winterlidmaatschap
introductie
senioren
junioren

:
:
:
:
:
:
:
:

€
€
€
€
€
€
€
€

130,-65,-65,-- (*)
365,-- (**)
25,-- (***)
100,-- (****)
5,-- per dag/dagdeel
2,-- per dag/dagdeel

(*) leden die in aanmerking willen komen voor het tarief voor studerend lid, dienen dit voor 1 januari schriftelijk bij de
penningmeester aan te vragen. Hij/zij moet kunnen aantonen dat hij/zij gedurende de gehele week dan wel gedurende een
groot deel van de week een dagopleiding volgt (overlegging inschrijfbewijs).
(**) onder het gezinsabonnement vallen thuiswonende (evt. studerende) kinderen die op 1 januari van het lopende jaar
nog geen 27 jaar zijn en die geen eigen inkomen hebben.
(***) proeflidmaatschap: het proeflidmaatschap is voor mensen die kennis willen maken met de tennissport en/of met
onze vereniging (éénmalig). Indien men aansluitend op het proeflidmaatschap lid wordt, wordt de betaalde € 25,-- op de
contributie in mindering gebracht. Datum van ingang is gelijk aan datum proeflidmaatschap. Een proeflidmaatschap kan tot
1 juli worden aangegaan. Nieuwe leden betalen vanaf 1 juli tot 1 maand voor het einde van het verenigingsjaar de helft van
de contributie. Nieuwe leden die 1 maand of korter voor het einde van het verenigingsjaar lid worden, zijn alleen
entreegeld verschuldigd.
(****) een winterlidmaatschap loopt van 1 oktober tot 1 april.

BIJDRAGE ZELFWERKZAAMHEID (vanaf 18 jaar) : € 70,-per senior- en studerend lid van 18 t/m 26 jaar
ENTREEGELD (eenmalig)
per lid

: € 20,--

DONATEUR
minimaal per donateur club van 100

: € 25,--

LIDMAATSCHAP
het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december.
Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk aan de ledenadministratie te geschieden uiterlijk één maand
voor het einde van het verenigingsjaar.

Tarieven advertenties
KOSTEN ADVERTENTIES:
per hele pagina
per halve pagina
toeslag achterzijde

: € 72,50
: € 47,50
: € 12,50

WEBSITE :
Vermelding
Doorlinken

: € 10,00
: € 20,00

BAANREGLEMENT:
Net als het Nederlands Wetboek behoort ook bij ons ieder lid de baanregels te kennen. Het reglement hangt in
het clubgebouw.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT:
Zie baanreglement. Dit is in principe niet te krijgen, men kan het wel inkijken bij één van de bestuursleden.

STATUTEN:
Zie huishoudelijk reglement.

