
 

 

 Contributie en kortingsregelingen 2020  
 
 

 Soort lidmaatschap Toelichting Speelrecht  Zeggenschap  Contributie   Vrijwilligers 
bijdrage 

Totaal  
(per jaar) 

Junioren tot 18 jaar 
 

 Ja Nee €  80,00  €  80,00 

Senioren  
 

 (1) Ja Ja € 180,00 € 40,00 € 220,00 

Senioren 1e jaar  
 

 (2) Ja  Ja  € 180,00  € 180,00 

Senioren ≥ 70 jaar  
 

 (3) Ja  Ja  € 180,00  € 180,00 

Studenten  
 

 (4,6) ja ja € 130,00 € 40,00 € 170,00 

Studenten weekend  
 

 (4, 5, 6) beperkt ja €  80,00 € 40,00 € 120,00 

Senioren zonder 
speelrecht 

 Nee Nee €  40,00  €  40,00 

Donateurs  
 

 Nee  Nee  €  40,00  €  40,00 

 

Toelichting:  
 

(1) Seniorlid: met ingang van het jaar waarin het lid 18 jaar wordt. 
(2) Nieuwe seniorleden betalen in het jaar van inschrijving geen vergoeding voor afkoop 

vrijwilligerswerk. Vanaf 1 januari het eerstvolgende jaar wordt de vrijwilligersbijdrage wel in 
rekening gebracht. 

(3) Seniorlid met vrijstelling van vrijwilligersbijdrage: met ingang van het jaar waarin het lid 70 jaar 
wordt. 

(4) Studenten: Om gebruik te maken van het studentenlidmaatschap moet je op 1 januari : 
- Seniorlid zijn en niet ouder dan 25. 
- Ingeschreven staan als student bij een onderwijsinstelling. 
- Een bewijs van de inschrijving bij de onderwijsinstelling indienen bij de ledenadministratie. 
- Bij de ledenadministratie aangeven of je gebruik wilt maken van het studenten – of het studenten 

weekend-lidmaatschap. 
(5) Het studenten  weekendlidmaatschap houdt in dat je alleen in het weekend kan tennissen (van vrijdag 

16.00 uur tot zondag 22.00 uur). Dit zal door TCS worden ingeregeld op het afhangbord.  
(6) Het  studenten (weekend) lidmaatschap wordt omgezet in een senior lidmaatschap op de 1e dag van de 

maand nadat je bent uitgeschreven bij de onderwijsinstelling óf de leeftijd van 26 jaar bereikt en wordt 
indien nodig naar rato verrekend. 
 

Kortingsregelingen 
 

Vrijwilligerskorting  
 
In de contributie voor senioren en studenten is een bedrag van € 40,-  opgenomen als bijdrage voor 
vrijwilligerswerk  (m.u.v. 1e jaars-leden). Leden kunnen dit bedrag terugverdienen door vrijwilligerswerk te 
verrichten. 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 10 of meer uur vrijwilligerswerk per jaar     € 20,00  
Opwaardering bij 20 of meer uur vrijwilligerswerk per jaar     € 40,00 



 

 

Gezinskorting 
 
3 gezinsleden op hetzelfde woonadres        10%  
4 gezinsleden op hetzelfde woonadres        15%  
5 of meer gezinsleden op hetzelfde woonadres       20%  
 
Aanvullende bepalingen gezinskorting 

• Juniorleden tellen mee voor de bepaling van de gezinskorting 

• Studenten – of studenten weekend leden tellen niet mee in het bepaling van de gezinskorting. 
 
Om in aanmerking te komen voor gezinskorting moet dit worden aangevraagd via de ledenadministratie.   
 
IJskast lidmaatschap 

Naast de kortingsregelingen bieden we een regeling voor IJskast lidmaatschap voor leden die tijdelijk niet 
kunnen spelen door een medische reden. Zij kunnen bij de ledenadministratie een verzoek indienen voor 
gedeeltelijke teruggave van contributie.  

 
Regels IJskast lidmaatschap 

• IJskast lidmaatschap is alleen toegestaan als er sprake is van een medische reden waardoor langdurig 
niet getennist kan worden.  

• IJskast lidmaatschap gaat in op de 1e dag van de maand na aanmelding bij de ledenadministratie. 

• De minimale looptijd van een ijskast lidmaatschap is 2 maanden. 

• Over de periode van ijskast lidmaatschap wordt een bedrag van € 5,- per maand in rekening gebracht, in 
plaats van de reguliere contributie. 

• Verrekening met de geldende contributie  vindt plaats aan het einde van de periode van ijskast 
lidmaatschap. 

• Gedurende het ijskast lidmaatschap wordt de ledenpas geblokkeerd voor het afhangsysteem.  

• Gedurende het ijskast lidmaatschap verliest het lid alleen zijn speelrecht.  

• Gedurende het ijskast lidmaatschap staat het lid wel geregistreerd als spelend lid bij de KNLTB 

 
 

Betaling contributie 
 
De contributies wordt automatisch geïncasseerd. Dit kan naar keuze op de volgende wijze 

o Gehele contributiebedrag ineens, omstreeks eind januari 
o In 3 termijnen (omstreeks 1 februari, 1 april en 1 juni)  

De contributie in het jaar van inschrijven wordt in één keer afgeschreven. 

Bij inschrijving  gedurende het kalenderjaar gelden de volgende contributie bedragen: 

 

 Senior 1e jaar junior 

Datum inschrijving   

vóór 1 juni € 180,00 € 80,00 

per 1 juni € 105,00 € 46,00 

per 1 juli €   90,00 € 40,00 

per 1 augustus €   75,00 € 33,00 

per 1 september €   60,00 € 26,00 

Per 1 oktober €   45,00 € 20,00 

Per 1 november €   30,00 € 20,00 

Per 1 december €   20,00 € 20,00 

 


