
LIDMAATSCHAP TENNISVERENIGING KNEGSEL 2023     
 
Regels en besluiten met betrekking tot de contributie en bardienst voor het seizoen 2023. 
 
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- 
administratie 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 de contributie. 
 
Opzeggen: 
Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie, 
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 omdat de 
vereniging kosten heeft 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  
De contributie voor 2023 bedraagt voor een seniorlid jonger dan 65 jaar € 105,--, voor een 
seniorlid van 65 jaar of ouder € 72,50 en voor een juniorlid € 35,--. 
Zijn meer dan twee gezinsleden lid van TV Knegsel dan geldt een reductieregeling. De 

contributie voor het (in leeftijd) derde lid van het gezin bedraagt de helft van de voor dit 

gezinslid geldende  contributie. Voor het vierde en verdere gezinslid is geen contributie 

verschuldigd.  

Het totale bedrag voor de contributie wordt jaarlijks in april automatisch geïncasseerd van 

de opgegeven bankrekening.  
 

Bardienst 

Indien een lid bardiensten wil uitvoeren dan kan dat worden doorgegeven bij de 

accommodatiecommissie, via mailadres: secretariaat.tvknegsel@gmail.com.  

De accommodatiecommissie laat dan weten wanneer er bardiensten nodig zijn. 
Bij het verrichten van bardienst wordt een vrijwilligersvergoeding verleend van € 17,50 per 

verrichte bardienst van drie en een half uur of meer. Uitgangspunt hierbij is een vergoeding 

van maximaal € 5,00 per uur.  

Per bardienst moet een bardienstformulier worden ingevuld, dat samen met de bar-

opbrengst moet worden ingeleverd op een van de adressen uit het bardienst boek. 

(bardienstboek en formulieren zijn bij de bar aanwezig.) 

 

Baanhuur in sporthal De Ladder. 

Voor leden van TV Knegsel bestaat de mogelijkheid om tegen een gereduceerd  tarief 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. 
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