Algemene voorwaarden inzake lidmaatschap Tennisvereniging Overhout
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor één seizoen (betreffende periode) met stilzwijgende verlenging tenzij
schriftelijk of per e-mail wordt opgezegd vóór 1 december van een lopend verenigingsjaar. Opzeggingen die na die
tijd binnenkomen zullen niet kunnen worden verwerkt. De volle contributie dient dan nog te worden betaald
omdat de bond een kalenderjaar als speeljaar hanteert.
Een jaarlidmaatschap bij Tennisvereniging Overhout duurt van 1 april t/m 31 maart het jaar daarop, een
zomerlidmaatschap duurt van 1 april t/m 30 september, een winterlidmaatschap duurt van 1 oktober t/m 31
maart.
Contributie speeljaar 2019/2020:
Junior
Junior All-in Jaarlid € 215 - inclusief 30 lessen
Junior All-in zomer of winterlid € 130 - inclusief 15 lessen
De Junior All-in lidmaatschappen bevatten lessen, competitie en activiteiten
Senior
Senior Jaarlid € 215,00
Senior Zomerlid € 167,50
Senior Zomerdaglid € 137,50
Inschrijfgeld: € 22,50
Competitiepas: € 50,00 (alleen voor leden van andere verenigingen)
Competitiegeld: €125,00 per team
1.
2.

Bij inschrijving dient u bij het inschrijfformulier een pasfoto toe te voegen.
U gaat ermee akkoord dat uw foto/beeltenis mag worden gebruikt in externe uitingen
(website/nieuwsbrief) van onze vereniging.
3. U gaat ermee akkoord dat uw e-mailadres mag worden gebruikt voor het toezenden van informatie alleen
over de vereniging, het park Overhout en uw lidmaatschap.
4. De contributie wordt verstuurd via KNLTB.collect en kan worden betaald per iDeal of automatische
incasso.
5. De KNLTB ledenpas wordt pas verstrekt als aan alle voorwaarden is voldaan.
6. Nieuwe leden die in de loop van een speeljaar lid worden krijgen vanzelfsprekend korting op de
contributie. Deze leden betalen contributie na rato van de nog te spelen maanden in een verenigingsjaar.
De datum van inschrijving is hiervoor bepalend.
7. Indien een nieuw lid meteen wil spelen op de buitenbanen kan er een voorlopige spelerspas geleend
worden aan de bar per keer dat er wordt afgehangen.
8. Opzegging van het lidmaatschap door een lid kan slechts geschieden per 1 december in het lopende
verenigingsjaar. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie of het secretariaat, bij
voorkeur door het versturen van een email. Zodra wij de opzegging ontvangen hebben ontvangt u van ons
een bevestiging. Heeft u na twee weken geen bericht van ons ontvangen, stuur dan een e-mail aan de
ledenadministratie (secretaris@tsoverhout.nl). Vermeld hierbij altijd uw naam en bondsnummer (8 cijfers,
zie KNLTB ledenpas).
9. Bij te late opzegging van het lidmaatschap blijft de contributie voor het gehele nieuwe verenigingsjaar
verschuldigd. Het bestuur kan hiervan op grond van redelijkheid en billijkheid in individuele gevallen
dispensatie verlenen.
10. Omdat wij in de vereniging geen betaalde krachten hebben zijn wij aangewezen op vrijwilligers. Wij vragen
onze leden en ouders/verzorgers van jeugdleden zich beschikbaar stellen om een steentje bij te dragen
aan de organisatie van onze vereniging door te helpen bij activiteiten of deel te nemen aan één van de
commissies.

