
Lidmaatschap TV Knegsel 2019 
 
Overzicht regels en besluiten met betrekking tot de contributie, bardienst en training 
voor het nieuwe seizoen 2019. 
 

Inschrijving: 
 
Inschrijven dient te geschieden d.m.v. het invullen en ondertekenen van een 
inschrijfformulier. De inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar aan de bar, bij de leden- 
administrateur en via de website. 
De inschrijfkosten bedragen € 10,- per persoon zowel voor senioren als voor junioren. 
Bij de inschrijving verplicht het nieuwe lid zich tot automatische incasso van  
contributie en bardienstbijdrage 
Automatische incasso’s worden geïncasseerd met een maximum bedrag van  € 67,50 
per maand. 
 

Opzeggen: 
 
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministrateur, 
vóór het einde van het lopende tennisseizoen; uiterlijk vóór 31 december van dat jaar. 
Indien men het lidmaatschap te laat opzegt wordt € 25,-  in rekening gebracht. 
De vereniging heeft kosten moeten maken, o.a. KNLTB bijdrage en administratiekosten. 
Tevens is de begroting voor het nieuwe seizoen  gebaseerd op het aantal leden per 31   
december. 
Betaalweigering wordt gemeld bij de KNLTB. 
 

Contributie en Bardienst 
 
De contributie voor 2019 is niet verhoogd en bedraagt voor senioren € 67,50 en voor 
junioren € 35.-. Er is een maximale gezinsbijdrage, het derde lid van een gezin betaald de 
helft van de contributie, het vierde lid van een gezin heeft een gratis lidmaatschap. 
De contributie dient vóór 1 april van het lopende seizoen overgemaakt te worden op de 
rekening van de vereniging. 
Tegelijk met de contributie wordt bij ieder senior lid € 35,- voor bardienst in rekening 
gebracht. Ook dit bedrag moet vóór 1 april worden over gemaakt op de rekening van de 
vereniging.  
Bij automatische incasso wordt het totale bedrag in vooraf opgegeven bedragen maandelijks 
van uw rekening afgeschreven. 
 

Regels voor de Bardienst 
 
Om de contributie zo laag mogelijk te houden wordt bij seniorleden tot 65 jaar een bedrag 
van € 35,- in rekening gebracht voor de bardienst. Dit bedrag kunt u terug verdienen door 
het uitvoeren van 2 bardiensten. Per uitgevoerde bardienst ontvangt u € 17,50. 
U hebt recht op twee bardiensten per seizoen. Wilt u meer bardiensten uitvoeren dan kan 
dat indien dit nodig is, te bepalen door de accommodatiecommissie. 



Het aantal bardiensten dat u wilt uitvoeren kunt u doorgeven bij de accommodatie-
commissie, via mailadres: secretariaat.tvknegsel@gmail.com. De accommodatiecommissie 
overlegt dan met u wanneer u wordt ingepland. 
Per bardienst moet u een bardienstformulier invullen en tezamen met de baropbrengst 
inleveren op een van de adressen uit het bardienst boek. (bardienstboek en formulieren zijn 
bij de bar aanwezig.) 
 

Vrijstelling van Bardienst 
 
Vrijgesteld van bardienst zijn: 
Alle juniorleden die op 1 april van het lopende seizoen nog geen 18 jaar zijn. 
Alle seniorleden die op 1 april van het lopende seizoen 65 jaar zijn. 
Alle officieel aangestelde bestuurs- en commissieleden. 
 

Betaling bardienst 
 
Per uitgevoerde bardienst wordt € 17,50  teruggestort op uw bankrekening, in de maand 
volgend op de maand waarin u de bardienst hebt uitgevoerd. 
Reclames betreffende niet ontvangen bardiensten worden maximaal tot drie maanden na 
het uitvoeren van de bardienst in behandeling genomen. 
 

Baanhuur in sporthal De Ladder. 
 
Voor leden van TV Knegsel bestaat de mogelijkheid om tegen het gereduceerde  tarief van   
€ 24,- per uur een baan te huren in sporthal De Ladder in de MFA Knegsel. 
Hiervoor dient u contact op te nemen met de beheerder van de MFA via telefoonnummer:  
040-2051541. 
 

Competitie lidmaatschap  KNLTB Competitie. 
 
Voor leden van andere tennisverenigingen die lid zijn van de KNLTB bestaat de mogelijkheid 
om met een team van TV Knegsel deel te nemen aan competitie wedstrijden. Zij krijgen dan 
een competitielidmaatschap van TV Knegsel. Met dit lidmaatschap is men gerechtigd gebruik 
te maken van de banen van TV Knegsel voor de competitiewedstrijden van het team en 
training in teamverband. Individueel gebruik van de banen in niet toegestaan. 
De kosten van het competitielidmaatschap bedragen  € 30,- totaal, dus geen inschrijfkosten. 
Inschrijven voor het competitielidmaatschap kan via een inschrijfformulier van TV knegsel 
met vermelding van bondsnummer en naam van de eigen vereniging. 
 

Automatische incasso: 

Voor aanmelding van het lidmaatschap is automatische incasso verplicht.. 
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