Leeftijd

Tennissen

Voorrang bij
vrij
tennissen8

Competitie

Toernooien

Interne activiteiten12

Jaarcontributie1,2

Jaarlid

<18 jaar

Alle dagen
van 9.0023.00 uur

Werkdagen
van 12.00 tot
19.00 uur.

KNLTBcompetitie
voor jeugd3

Alle toernooien en activiteiten voor
jeugd (dus niet toss-avonden,
kacheltoernooi, introductietoernooi,
thuisblijverstoernooi en
clubkampioenschappen voor senioren)

€45,=6

Winterlid7
SENIOREN

idem

idem

idem

idem

alle KNLTBtoernooien voor
jeugd,
in het jaar dat je
18 wordt mag je
meespelen met
toernooien voor
senioren
idem

idem

€28,=

Jaarlid

≥18 jaar

Alle dagen
van 9.0023.00 uur
idem

Werkdagen
vanaf 19.00
uur
idem

KNLTBcompetitie4,5

alle KNLTBtoernooien

Alle toernooien

€150,=

idem

idem

idem

€65,=

Alle dagen
van 9.0023.00 uur

Werkdagen
vanaf 19.00
uur

KNLTBcompetitie4,5

alle KNLTBtoernooien

Alle toernooien

€75,=

Werkdagen
tot 17.00 uur

Werkdagen
tot 12.00 uur

KNLTBcompetitie5

alle KNLTBtoernooien

€92,50

idem

idem

idem

idem

Alleen Peter van Lieshouttoernooi,
kacheltoernooi, Brauwes
tennistoernooi, introductietoernooi en
thuisblijverstoernooi.
Daarnaast de activiteiten georganiseerd
door 55+-commissie.
idem

JUNIOREN

Winterlid7 idem
STUDENTENLID11
Jaarlid

≥18 jaar

55+-LEDEN
Jaarlid
Dame
≥50 jaar
Heer
≥55 jaar

Winterlid7
ERELEDEN

idem
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€45,=

1

Erelid

≥18 jaar

RUSTENDE LEDEN
Rustend
≥18 jaar
lid

Alle dagen
van 9.0023.00 uur

Altijd

KNLTBcompetitie4,5

alle KNLTBtoernooien

Alle toernooien

-

nee

nee

nee

nee

nee

€20,=

1.

Ieder nieuw jaarlid betaalt eenmalig inschrijfgeld KNLTB (€7,50) en borg pasje voor toegang park (€12,50). Jaarcontributie voor winterleden is inclusief
inschrijfgeld en borg voor de digitale sleutel die is verwerkt in het pasje. Borg wordt teruggestort bij overlijden of bij inlevering van het pasje bij de
ledenadministratie.
2 Indien mensen gedurende het jaar lid worden, betalen zij contributie naar rato.
Indien gedurende het jaar opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt, vindt geen restitutie van contributie plaats.
3 Jeugdleden die voor 1 januari van het bondsjaar 17 jaar zijn, mogen dat bondsjaar deelnemen aan de seniorencompetitie of/en aan de competitie voor
junioren.
Jeugdleden die op 31 december van het bondsjaar 17 jaar zijn of jonger, mogen dat bondsjaar deelnemen aan de competitie voor junioren tot en met 17
jaar. Iedere wedstrijddag mag per ploeg slechts een speler worden opgesteld die in het voorafgaande jaar 17 is geworden. Voor een tweede te oude
speler, is dispensatie mogelijk.
Jeugdleden die op 31 december van het bondsjaar 14 jaar zijn of jonger, mogen dat bondsjaar deelnemen aan de competitie voor junioren tot en met 14
jaar.
Jeugdleden die op 31 december van het bondsjaar 12 jaar zijn of jonger mogen deelnemen aan de competitie rood, oranje of groen voor junioren.
4 Spelers die op 31 december van het bondsjaar 35 jaar zijn, mogen dat bondsjaar deelnemen aan de 35+-competitie.
5 Spelers die op 31 december van het bondsjaar 55 jaar zijn, mogen dat bondsjaar deelnemen aan de 55+-competitie.
6 Jeugdleden die in het lopende contributiejaar de leeftijd van 18 jaar bereiken, betalen vanaf die maand het bedrag welke berekend wordt aan de Senioren.
Dit bedrag wordt naar rato berekend aan het begin van het jaar. Stel je wordt in juni 18 jaar, dan bedraagt de contributie voor dat jaar 6/12 x € 40,00 +
6/12 x € 140,00 is: € 90,00. Indien tussentijds het lidmaatschap wordt opgezegd zal, behoudens de borg, geen restitutie plaatsvinden.
7 Winterleden hebben dezelfde rechten als jaarleden, behalve dat ze alleen in de periode van 1 november tot en met 31 maart mogen tennissen. TV ’t
Trambaantje kent geen zomerlidmaatschap.
8 Trainingen en wedstrijden in het kader van competitie, (KNLTB- of interne) toernooien en evenementen gaan altijd voor vrij tennissen.
9 Introducés mogen in gezelschap van een betalend lid gratis tennissen met als doel kennis te maken met de tennissport en TV ’t Trambaantje, mits een
bestuurslid hiervan vooraf in kennis is gesteld. Een introducé mag maximaal 3 keer gratis tennissen. Daarna betaalt een introducé €5,= per keer tennissen.
10 Mensen die geen lid willen worden van ’t Trambaantje, kunnen bij ’t Trambaantje geen KNLTB-pasje aanvragen.
11 Studentlidmaatschap geldt voor voltijds studenten die in het bezit zijn van een OV jaarkaart of schoolpas. Dit lidmaatschap geldt niet voor mensen die in
deeltijd studeren.
12 Het aanbod aan interne activiteiten is afhankelijk van de TC.
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