2019

TENNIS CLUB HAAKSBERGEN
OPGERICHT 18 DECEMBER 1947

De contributie p.p. voor de periode 1 april 2019 t/m 31 maart 2020 bedraagt voor:
Senioren: 21 jaar+: € 132,50 | : 18 t/m 20 jaar (student): € 70,Junioren: 13 t/m 17 jaar: € 57,- | : 10 t/m 12 jaar: € 31,- | : t/m 9 jaar: € 18,-

"INSCHRIJVINGSFORMULIER SENIOR / JUNIOR LIDMAATSCHAP 2019/2020"
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!!!

E.e.a. onder voorbehoud dat men gedurende de twee voorafgaande jaren geen lid was van TCH!

Actie contributie 1st jaar Senior 21 jaar+: Lidmaatschap € 80,-*
* € 12,50 éénmalig entreegeld

Ondergetekende geeft zich hierbij op als lid van T C Haaksbergen:

(N.B. Het lopende kalenderjaar minus het geboortejaar bepaalt de categorie)

Naam en voorl.(s):

Naast het jaarabonnement heeft TCH 2 extra abonnementen:

Roepnaam:

Winterabonnement: 6 maanden van 01/10 tot 01/04 voor € 60,Zomerabonnement: 3 maanden tussen de periode 01/05 en 01/09 voor € 50,-

Straat / huisnr.:

(Leden met een zomer en/of winter abonnement kunnen niet deelnemen aan KNLTB toernooien)

Postcode / plaats:
ZONDER VRIJWILLEGERS GEEN CLUB
Alle leden van 18 jaar en ouder worden ingedeeld voor het draaien van 1 á 2 bardiensten
per jaar

E-mailadres:
Tel.nummer:

Geb. d.d.:

Geslacht: Man
Vrouw Training gewenst: Ja
Speelsterkte (mits bekend): Enkel:
Dubbel:
Invullen indien KNLTB-bondsnr. bekend is:.

.

.

.

.

Nee

.

.

Ben je verhinderd, dan ben je zelf verantwoordelijk om te ruilen.
Hiertoe kun je gebruik maken van de ledenlijst in de kantine.

.

.

(Indien junior één van de ouders) Handtekening:

d.d.:
Bij opgave als lid van TCH gaat men akkoord met de privacy statement zoals vermeld op onze
website http://tchaaksbergen.nl/privacy-statement-2/

Formulier inleveren bij of opsturen incl. Pasfoto naar:
Ledenadministratie TCH, Marcel ter Huurne
Huurnerhof 23 | 7481 EK |Haaksbergen|tel. 06-451 373 08
Ledenadministratie@tchaaksbergen.nl
Meer info op www.tchaaksbergen.nl

De indeling van de kantinediensten wordt ruim van tevoren bekend gemaakt. Deze wordt
toegestuurd in de nieuwsbrief en de betrokken leden krijgen ook persoonlijk een notificatie
mail. (Let erop dat het juiste e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie).
Leden die echt onoverkomelijke bezwaren hebben tegen deze regeling, kunnen de
verplichting afkopen tegen de betaling van 30,- euro per jaar.
Onderstaande alleen invullen als u niet wenst deel te nemen aan de verplichte
bardienstregeling.
Naam

:

Handtekening:

Verklaart hiermede niet deel te willen nemen aan de verplichte bardienstregeling. Hij/Zij
gaat derhalve akkoord met de betaling van de afkoopvergoeding van 30,- euro per jaar.

Jaarlijkse Contributie
De contributie vindt plaats via KNLTB collect. U krijgt hier een mail van toegestuurd en via
de link kunt u dan betalen.
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.

Taken wedstrijdcommissie:
1. Wedstrijdplanning toernooi en werving sponsoren
2. Open toernooi, entourage en feestavond
3. Clubkampioenschappen
Sponsorcommissie:
1. Actief benaderen van potentiele sponsoren
2. Bijhouden van sponsorgelden
3. Sponsoruitingen verzorgen op het park
Hopelijk kunnen wij op u rekenen, alvast dank.

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.
"AANMELDING VRIJWILLIGERSTAAK"
Ondergetekende geeft zich hierbij op als vrijwilliger voor:

Vrijwilligerstaak
Een vereniging kan niet bestaan zonder vrijwilligers. Zo ook onze tennisvereniging. Dankzij
de inzet van vele vrijwilligers (en sponsoren) beschikken wij over een goed geoutilleerd
tennispark met een veelheid aan activiteiten. En wat misschien nog belangrijker is, wij
kunnen dit alleen in stand houden door en met vrijwilligers.
Geef daarom op het inschrijfformulier minimaal één onderwerp aan waarnaar uw voorkeur
uitgaat t.w.:
Baanonderhoud/Commissiefunctie/Hulp bij jeugdactiviteiten /Hulp bij toernooien
O.a.
Taken recreantencommissie:
1. Opvang en begeleiding van (senior)-recreatiespelers
2. Organisatie/uitvoering t.b.v. evenementen en toernooien voor seniorleden

Baanonderhoud/ Commissiefunctie
Hulp bij jeugdactiviteiten/ Hulp bij toernooien**
Als lid van TCH/ Als ouder van jeugdlid **
Naam vrijwilliger:
Tel nummer:
**Doorhalen wat niet van toepassing is

Taken baancommissie (baanonderhoud):
1. Zo nu en dan helpen bij het schoonhouden van het park
2. Helpen bij het onderhouden van de banen
3. Helpen bij eventuele grote klussen op het park
Taken kantinecommissie:
1. Verzorgen van de planten in de kantine
2. Kleine schoonmaakklusjes

Meer info op www.tchaaksbergen.nl

