Informatie lidmaatschap Tennisclub Muntendam ( TCM )
Hoe word je TCM en KNLTB-lid?
Door het invullen van het aanmeldingsformulier en één pasfoto bij te voegen.
Aanmeldingsformulieren verkrijgbaar bij de ledenadministratie/kantine of per e-mail
aanvragen bij ledenadministratie: ledenadm.tcm@gmail.com
Ben je of was je al een keer ingeschreven bij de KNLTB, dan is je naam en bondsnummer
voldoende.
Wat gebeurt er dan?
De aanmelding wordt verwerkt door de ledenadministratie en opgestuurd naar de KNLTB.
Je krijgt van de penningmeester (via de mail) een factuur voor de te betalen contributie.
Na ongeveer 1 á 2 weken wordt het fotopasje naar de club gestuurd.
Hoe krijg je het KNLTB-lidmaatschap fotopasje?
Na betaling van de contributie aan de penningmeester (Frans Nuninga) is de fotopas af te
halen in de kantine. (’s avonds en tijdens competities )
Hoe kom je in het tenniscomplex?
Ieder senior lid ( één per gezin ) kan tegen betaling van € 15 borg een sleutel van het
tenniscomplex krijgen. Sleutel verkrijgbaar bij Evelien Slagter tel. 0598 - 627771.
Hoe krijg je tennisles?
Door contact op te nemen met onze trainster Ina Bos tel. 0598 - 618093.
Hoe word je op de hoogte gehouden van activiteiten en informatie?
Alle activiteiten zoals toernooien, gezelligheids toernooien, leden vergaderingen,
onderhoudsdagen en andere activiteiten, worden per mail gemeld aan de leden.
Voor verdere informatie kun je altijd bellen of contact zoeken met het bestuur.
Verder wensen we je een heel gezellige tijd toe bij de TCM.
Opzeggen lidmaatschap TCM: alleen schriftelijk of per email voor 1 december bij de
ledenadministratie.
Ledenadministratie:

Bestuur TCM:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Rita Feiken
Olof Palmelaan 2
9649 BH Muntendam
Tel. 0598 – 636 809
ledenadm.tcm@gmail.com
: Eilt Abee
: Johan Koster
: Frans Nuninga

tel. 06 – 364 27 487
tel. 0598 – 618 560
tel. 06 – 296 03 587

Inschrijfformulier lidmaatschap TCM
Inleveren bij of
voor evt. vragen

: Ledenadministratie Rita Feiken
Olof Palmelaan 2
9649 BH Muntendam
0598- 636809
ledenadm.tcm@gmail.com

Inschrijfgegevens:
Eerder ingeschreven bij de KNLTB? Nee / Ja, onder bondsnummer: …………………….
Naam

: ……………………………………………………………………

Voorletters : …………………………………………………………………...
Roepnaam : ……………………………………………………………………
Geb.datum : ……………………………………………………………………
Geslacht

: man / vrouw

Adres

: ……………………………………………………………………..

Postcode

: …………………… Woonplaats : ……………………………….

Tel.nr.

: ………………….... Emailadres : ……………………………….

Men dient 1 recente pasfoto mee te sturen voor het spelerspasje (voorzien van naam).
Voor tennisles zelf afspraak maken met Ina Bos tel. 0598-618093
Contributie TCM
Lidmaatschap

Contributie (normale prijs)

Junioren (tot het jaar waarin men 18 jaar wordt)

€ 55,-- incl. bondscontributie

Senioren

€ 95,-- incl. bondscontributie

Gezinnen (ongeacht het aantal kinderen tot 18 jaar) € 195,-- excl. bondcontributie ad € 16,74 p.p.
Senior € 45,-- (mits KNLTB lid).
Winterlid (1 oktober – 31 maart)
Gezin (3 personen of meer) € 95,-- (mits KNLTB lid)
Niet leden KNLTB: excl. Bondscontributie ad € 16,74 p.p.
Donateur

€ 25,--

INTRODUCTIEAANBOD

Voor nieuwe leden wordt de contributie het 1e jaar verminderd met € 20,-- en voor een gezin
met € 40,--. Het lidmaatschap van de vereniging loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Ieder senior lid (één per gezin) kan tegen betaling van € 15 borg een sleutel van het
tenniscomplex krijgen. Sleutel verkrijgbaar bij Evelien Slagter tel. 0598 - 627771.
Opzeggen lidmaatschap: alleen schriftelijk of per email op bovenstaand adres voor 1 december.

