
 Lidmaatschaps- en kortingsregelingen 2019

 Lidmaatschap 

*Alle contributie vormen zijn in 2019 verhoogd met € 3,00 t.o.v. 2018
**Geboren vanaf 01-01-1949
***Geboren vanaf 01-01-2002

Kortingsregelingen 

Er zijn zes soorten kortingsregelingen. 
1. IJskastlidmaatschapskorting 
2. Vrijwilligerskorting 
3. Gezinskorting 
4. Algemene jeugdkorting
5. Studenten- en weekendlidmaatschapskorting
6. Selectiekorting

 
1. IJskastlidmaatschapskorting

- Leden die wegens blessures een periode niet kunnen tennissen, kunnen tijdelijk ijskastlid worden. 
- Het lid kan een verzoek indien voor een gedeeltelijke teruggave van contributie. 
- De contributienota zal wel eerst volledig moeten worden betaald. 
- Verzoeken na 1 juli worden niet meer in behandeling genomen. 
- Gedurende het ijskastlidmaatschap worden ledenpassen geblokkeerd voor het afhangsysteem. 
- Gedurende het ijskastlidmaatschap verliest het lid alleen zijn speelrecht. 
- Indien het IJskastlid lopende het seizoen weer wil gaan tennissen, krijg hij de resterende maanden in 

rekening gebracht. 

 
2. Vrijwilligerskorting 

De contributie voor senioren A en B leden van 18 tot 70 jaar (m.u.v. eerste jaarsleden) is opgebouwd uit 
contributie, zeggenschapsrecht en de vrijwilligersbijdrage. Deze leden kunnen de in rekening gebrachte 
vrijwilligersbijdrage terugverdienen door vrijwilligerswerk te verrichten. Zij krijgen dan een vergoeding 
voor het verrichten van vrijwilligerswerk. Deze vergoeding wordt niet in contanten uitbetaald, maar vind 
plaats door de opwaardering van de KNLTB-pas. Het saldo op de pas kunt u gebruiken voor 
consumpties aan de bar. 

Opwaardering bij meer dan 10 uur vrijwilligerswerk per jaar € 20 

 Contributie* Speelrecht Zeggenschap Contributie Vrijwilligersbijdrage Totaal 
€ € € 

Nieuwe senioren Ja Ja 177 0 177
Senioren A < 70** Ja Ja 177 40 217
Senioren A > 70 Ja Ja 177 0 177
Senioren B < 70 Nee Ja 40 0 40
Senioren B > 70 Nee Ja 40 0 40
Junioren*** Ja Nee 111 0 111
Donateurs Nee Nee 40 0 40



Opwaardering bij meer dan 20 uur vrijwilligerswerk per jaar € 40 

3. Gezinskortingsregeling

3 gezinsleden op hetzelfde woonadres 10% 
4 gezinsleden op hetzelfde woonadres 15% 
5 of meer gezinsleden op hetzelfde woonadres 20% 

Let op: Gezinsleden die in aanmerking komen voor een van de andere kortingsregelingen tellen niet 
mee als gezinslid voor de bepaling van de gezinskorting. Er vind dus geen cumulatie plaats van 
verschillende kortingsregelingen. 
Om in aanmerking te komen voor gezinskorting, zal het gezin hier zelf een beroep op moeten doen.

4. Algemene jeugdkorting 

Al jaren stimuleren wij deelname aan tennisles van onze jeugdleden. Hier dragen wij graag aan bij, 
omdat een goede jeugdopleiding van groot belang is voor de continuïteit van onze vereniging. Daarom 
bieden wij voor jeugdleden een flinke korting op de contributie als gebruik wordt gemaakt van één van 
de speciaal geselecteerde jeugdlespakketten. De korting zal jaarlijks worden vastgesteld. Voor het 
seizoen 2018 is de korting vastgesteld op € 50 per kind. De korting wordt automatisch verrekend met 
de contributie van het volgende jaar, derhalve 2019. 
Zodra het jeugdlid seniorlid wordt, wordt de jeugdkorting van het jaar daarvoor niet meer verrekend. Ze 
kunnen vanaf dat jaar een beroep doen op de studenten- of weekendlidmaatschapskorting (zie hierna). 
Kinderen die voor het eerste jaar gaan tennissen en zich aanmelden voor “Tenniskids fase rood” 
betalen in het jaar van aanmelding geen contributie. Zij dienen zich echter wel als lid aan te melden en 
krijgen als gevolg hiervan een contributienota. De contributienota mag na bevestiging van inschrijving 
voor “Tenniskids fase rood” worden ingeleverd bij de trainer en behoeft dan dus niet te worden betaald. 
De trainer communiceert dit dan verder met de ledenadministratie. 
Om in aanmerking te komen voor de korting 2018 moet uw zoon/dochter voldoen aan alle hierna te 
melden voorwaarden: 
1. Uw zoon/dochter moet voor 31 mei 2018 zijn ingeschreven als lid van TCS 
2. Uw zoon/dochter heeft de gehele periode 1 juni 2018 tot 1 april 2019 tennisles bij TCS. 
3. Uw zoon/dochter moet op 1 april 2019 nog steeds lid zijn van TCS. 
4. Uw zoon/dochter moet op 1 januari 2019 nog steeds jeugdlid zijn. 

5. Studenten en weekendlidmaatschapskorting 

Wij stimuleren dat studenten van 18 jaar of ouder bij ons blijven tennissen. Wij verstrekken hiervoor een 
korting op de contributie. Er zijn twee soorten regelingen: 

Studentenkorting € 50 
Weekendlidmaatschapskorting € 100 

Als een student komend jaar gebruik wilt maken van één van deze kortingen, zullen zij, na voldoening 
van de contributienota, een kopie van hun OV kaart of het bewijs van inschrijving van de 
onderwijsinstelling in te dienen bij de penningmeester. Vermeld dan naast uw bankgegevens 
(tenaamstelling en rekeningnummer) tevens of u gebruik wilt maken van de “studentenkorting” of het 
“weekendlidmaatschapskorting”. In dat laatste geval dient u uitwonend te zijn en kunt u ook alleen maar 
in het weekend tennissen (vrijdag na 18.00 uur tot en met zondag 22.00 uur). Dit zal door TCS worden 
ingeregeld op het afhangbord. 
De studentenkorting geldt voor leden tussen 18 en 23 jaar. Er zal ieder jaar opnieuw moeten worden 
voldaan aan de hiervoor genoemde verplichtingen. De korting wordt lopende het jaar terugbetaald. 

6. Korting voor selectiespelers 

Selectiespelers komen in aanmerking voor een speciale korting. De hoogte hiervan zal apart met de 
betreffende selectiespelers worden gecommuniceerd. 


