
   

TENNIS PADEL CLUB BUNDE 
SECRETARIAAT: POSTBUS 34, 6240 AA BUNDE TCBUNDE.NL 

BANKRELATIE: ABNAMRO NL79ABNA0568379950 
 

 

Inschrijfformulier 2021/2022 

Wij verzoeken wij u dit formulier geheel in te vullen.  

U dient 1 recente pasfoto bij te sluiten voor de ledenadministratie.  

Ons contributiejaar loopt van 1 maart tot 1 maart. 

 

Aanvaarding lidmaatschap   

• Ieder lid verplicht zich kennis te nemen van de reglementen en de regels na te komen. 

• Deze kunt u vinden op de website.  

• U kunt uw tennispas afhalen in onze kantine, nadat de contributie betaald is.   

• U krijgt een poort/lichtpas, waarvoor U dient te tekenen.  

 

Contributie 2020/2021 volgens de KNLTB richtlijnen, exclusief inschrijfgeld .  

Als criterium geldt: het jaar dat je de genoemde leeftijd bereikt  

o Mini (junioren t/m 5 jaar) gratis 

o Maxi (junioren 6 t/m 12 jaar)  € 55,--       

o Junioren  (13 t/m 17 jaar) € 75,--     

o Senioren (vanaf 18 jaar)  € 115,-- + €25,-* = €140,- 

o Inschrijfgeld    € 10,- 

o Gezinskorting    € 10,- vanaf derde lid  

o Competitielid Senioren  € 35,- 

o Competitielid t/m 17 jaar € 25,- 

o “Slapende” leden   € 25,- 

 

* Er geldt een toeslag voor senioren van € 25,- op het contributiegeld t.b.v. vrijwilligerswerk Indien 

het lid vrijwilligerswerk verricht, vindt verrekening plaats in het volgende contributiejaar. Voor 

definities van vrijwilligerswerk: zie website.  

Lid worden gedurende het contributiejaar is mogelijk. Er is een éénmalige “instap”-mogelijkheid per 

halfjaar, indien u instapkorting krijgt kunt u geen aanspraak maken op onze gezinskorting Instapkorting 

50% van het contributiebedrag (vanaf 1 september, dit is exclusief inschrijfgeld)   

Beëindiging lidmaatschap   

Leden die hun lidmaatschap willen beëindigen, dienen dit uiterlijk vóór 10 januari van het  nieuwe 

contributiejaar schriftelijk kenbaar te maken bij de ledenadministratie. info@tcbunde.nl  

  

  

Naam:       Voornaam   M/V       

Adres      Postcode   Woonplaats:     

  

Geboortedatum:     Telefoon:   Mobiel     

e-mail adres           

  

Zijn er meerdere leden op hetzelfde adres lid:    ja /nee   

Heeft u interesse in tennisles:        ja /nee   

Wilt U competitie spelen:        ja /nee   

Heeft u al eerder competitie gespeeld?      Ja/nee       

Zo ja, wat was uw KNLTB-lidnummer:     Speelsterkte:  enkel   dubbel  

Uw lidmaatschap dient in te gaan vanaf:  / /  

  

Datum:     Handtekening:       

  

 Ledenadministratie: Ank Buijs, Prins Bernhardlaan 22, 6241EM, Bunde  043-3649786  


