Jeugdtennis Inschrijfformulier
Een samenwerkingsverband tussen TC Haaksbergen en TV Veldmaat

Jeugdtennis
Tennis is de tweede sport van ons land en dat is niet zo gek want iedereen kan leren tennissen, de
sport is flexibel in te passen in je leven, goed voor je gezondheid en geschikt voor alle leeftijden.
Kom ook tennissen Jeugdtennis Haaksbergen!
Jeugdtennis Haaksbergen beschikt over twee locaties met in totaal 12 tennisbanen: het ene
tennispark is gelegen op Park Scholtenhagen beschikt zes All-weatherbanen. Het tweede park ligt in
de Veldmaat en ook hier liggen zes prachtige kunstgrasbanen. Alle velden zijn nagenoeg het gehele
jaar door bespeelbaar. In de sfeervolle clubhuizen zijn kleedkamers en douches, als ook gezellige
kantines.
De tennisparken zijn het gehele jaar geopend en afhankelijk van de weersomstandigheden kan er
door leden zeven dagen in de week getennist worden vanaf zonsopgang tot 24.00 uur. Gedurende de
avond kan op alle banen de professionele verlichting worden ingeschakeld.
Ook als je geen toptalent bent, kun je veel plezier beleven op onze tennisbanen. Naast trainingen,
competities en toernooien voor alle niveaus, worden er nog allerlei andere activiteiten
georganiseerd waaronder het jaarlijks terugkerende gezellige kamp voor de jeugd.
Wat is het belang van training voor het spelen van tennis?
Tennis is een sport waar veel techniek aan te pas komt. Hoe meer je de techniek beheerst, hoe
plezieriger het wordt om het tennisspel te spelen. En techniek kun je leren op de training, hoe meer
je traint, hoe meer je leert. Daarnaast is het natuurlijk van het grootste belang dat er naast de
training ook zelf geoefend wordt. De tennistrainingen bij Jeugdtennis Haaksbergen worden
momenteel verzorgd door toptrainer Robin Salvatori.
Bij Jeugdtennis Haaksbergen wordt de volgende training aangeboden:
Periode
Vanaf maand van opgave tot wederopzegging
Aantal lessen
36 per jaar
Trainingsdagen
afhankelijk van leeftijd/niveau
Duur van de training 50 minuten
Groepsgrootte
Maximaal 8 personen
Contributie:
Junioren:

13 t/m 17 jaar: € 57,00
10 t/m 12 jaar: € 31,00
t/m 9 jaar:
€ 18,00

Tennisles junioren t/m 17 jaar á € 17,50 per persoon per maand
•

Bovenstaande bedrag tennisles junioren is alleen geldig als combinatie met een
lidmaatschap TCH

Voor vragen over lidmaatschap en trainingen kunt u contact opnemen met:
Robin Salvatori (trainer)
Tel: 06-340 11 116
E-Mail: tuttotennis.rs@gmail.com
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TENNIS CLUB HAAKSBERGEN
OPGERICHT 18 DECEMBER 1947

"INSCHRIJVINGSFORMULIER JUNIOR LIDMAATSCHAP EN TENNISTRAINING 2017-2018
Bij aanmelding een originele pasfoto (afm. 35 x 45 mm) bijvoegen
i.v.m. KNLTB ledenpas!!!
(Op achterzijde pasfoto naam en voorletters alsmede geboortedatum vermelden!!!)
A.u.b. formulier volledig en nauwkeurig in blokletters invullen!!!
Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van TC Haaksbergen en Tennistrainingen:
Naam en voorl.(s):
Roepnaam:
Straat / huisnr.:
Postcode / plaats:
E-mailadres:
Tel.nummer:

Geb. d.d.:
jongen

Invullen indien KNLTB-bondsnr. bekend is:.

.

(Ouder/verzorger) Handtekening:

d.d.:

meisje

.

.

.

.

.

.

.
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De contributie p.p. voor de periode 1 april 2017 t/m 31 maart 2018 bedraagt voor:
Junioren: 13 t/m 17 jaar: € 57,00
10 t/m 12 jaar: € 31,00
t/m 9 jaar: € 18,00 Tennisles
Jeugd tennis les junioren t/m 17 jaar á € 17,50 per persoon per maand
"MACHTIGING VOOR AUTOMATISCHE AFSCHRIJVING"
(zie bijlage)
Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan Tennis Club Haaksbergen (TCH)
om van zijn/haar onderstaande rekening de jaarlijkse contributie en van hem, haar en/of eventueel
gezinslid af te schrijven.:
Het betreft hier de jaarcontributie Tennisclub Haaksbergen (zie hierboven leeftijdsafhankelijk) en
de maandelijkse Trainingslidmaatschap junioren t/m 17 jaar á € 17,50 per persoon per maand
IBAN:

Rek. naam met voorl.(s):
Adres:
Postcode en plaats:
Ondergetekende verklaart zich akkoord:

Datum: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Handtekening: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Bij lidmaatschap van verschillende gezinsleden kan er een betalingstermijn afgesproken worden.
Wenst GEEN / WEL** gebruik te maken van afschrijving in 2 (twee) termijnen van elk 50 % en wel
eind maart resp. eind september wanneer het totaal bedrag op de gezinsrekening meer dan € 135,00
bedraagt.
Duur van het lidmaatschap:
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is alleen per jaar schriftelijk opzegbaar
aan het adres van de ledenadministratie voor 1 december van elk jaar. Tussentijdse opzegging is
mogelijk, dit geeft echter geen recht op restitutie van contributie of anderszins. Voor opzeggingen
ontvangen na 1 december worden kosten in rekening gebracht, dit i.v.m. het opstellen van de
begroting voor het volgende jaar en de door de vereniging te betalen bondscontributie aan de
KNLTB.
Dank voor uw inschrijving.
Gelieve dit formulier in te leveren bij: (Ook mogelijk tijdens de eerste les)
Robin Salvatori
Distel 10
7483 AG Haaksbergen
Of te mailen naar: jeugdtennis@tchaaksbergen.nl,
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Jaarlijkse Contributie
Begin / medio maart ontvangt u van de penningmeester van TCH de nota voor de jaarlijkse
contributie. Deze nota dient voor 1 april te worden voldaan. Bij betaling na 1 april bent u 10%
administratiekosten verschuldigd.
Per overschrijving op de bankrekening van TCH brengt de bank de vereniging € 0,14 in rekening.
Indien de betaling plaatsvindt middels een "Machtiging voor automatische afschrijving" wordt TCH
voor de collectieve overschrijving eenmalig € 0,14 in rekening gebracht. Door een "Machtiging voor
automatische afschrijving" aan TCH af te geven voorkomt u een te late betaling en dus onnodige
administratiekosten en voor TCH worden de overschrijvingskosten aanzienlijk beperkt.
Verder besparen we op portokosten, op papier voor de rekeningen en de enveloppen. Wel zo milieu
vriendelijk.
Bovendien bespaart u de penningmeester aardig wat werk: nl. het afdrukken en vouwen van de
rekeningen, het vullen van de enveloppen, het plakken van de postzegels en een reis naar de
brievenbus.
Wordt u na 1 april lid van onze vereniging dan dient u de contributienota binnen 14 dagen te
voldoen. Zo niet dan bent 10% administratiekosten verschuldigd.
Graag willen wij u vragen om de "Machtiging voor automatische afschrijving" af te geven, want:
- Machtigen is makkelijk
- U vergeet nooit te betalen
- U bespaart uzelf rompslomp om een tijdige betaling te regelen
- U kunt het afgeschreven bedrag laten terugboeken of uw machtiging intrekken
- U kunt direct nadat uw ledenpas van de KNLTB door ons is ontvangen hierover
beschikken
Voor het verlenen van een "Machtiging voor automatische afschrijving" van de jaarlijkse contributie
dient u deze tevens in te vullen. Nogmaals, als u het niet mee eens bent met de afschrijving, kunt
contact opnemen met de penningmeester van TCH, vervolgens wordt het afgeschreven bedrag per
omgaande teruggeboekt. Daarnaast kunt u binnen een maand na afschrijving uw bank- of
girokantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken. (Kaart is daar voorhanden)

Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en is alleen per jaar schriftelijk opzegbaar
aan het adres van de ledenadministratie voor 1 december van elk jaar.

Voor meer informatie over Tennis Club Haaksbergen bezoek dan eens onze website:
www.tchaaksbergen.nl/jeugdtennis/

