Tennisvereniging Het Vennewater
Contributie 2017
1. Inleiding
Ieder jaar wordt een inflatiecorrectie toegepast op de contributiebedragen ter hoogte van de
stijging van de prijsindex van consumptiegoederen over het voorafgaande jaar. De prijzen zijn
in 2016 met 0,9% gestegen.
2. Contributie 2017
Rekening houdend met een stijging van 0,9%, afgerond op hele €, bedragen de contributies
voor 2017:

Contributie
Senioren*
Jonge senioren
Junioren
Tenniskids

Leeftijd
>= 21 jaar
19-20 jaar
10-18 jaar
< 10 jaar

2014
137
74
74
42

2015
138
75
75
42

2016
139
75
75
42

2017
140
76
76
42

74

75

75

76

* Senior = het jaar waarin lid 21 jaar wordt.

Studenten**

< 24 jaar

** Studententarief op vertoon van studentenpas.

Onze contributie is inclusief het KNLTB-bondslidmaatschap (€ 16,36 in 2017). Dit tarief geldt
voor alle leden.
3. Gezinskorting
Voor het vierde en volgende lid uit een gezin geldt een gereduceerde contributie van € 40
voor een junior lid en € 10 voor tenniskids.
4. Studentenregeling
Voor studenten geldt tot de leeftijd van 24 jaar het jonge senioren tarief van € 76.
5. Extra contributie bij afkoop van kantinediensten
Vanaf het jaar waarin een lid 19 jaar wordt, tot het jaar dat de 75-jarige leeftijd bereikt wordt,
is hij/zij verplicht 2 kantinediensten per jaar te draaien. Voor degene die – om welke reden dan
ook – niet aan deze verplichting kan voldoen, bestaat de mogelijkheid om deze verplichting te
vervangen door een extra contributie van € 50 per jaar.
6. Vergoeding bij niet nakomen van kantinediensten
Het komt helaas een enkele keer voor, dat leden niet op komen dagen voor hun ingedeelde
kantinedienst en dat zij niet voor vervanging zorgen. In dat geval bedraagt de extra contributie
€ 30 per kantinedienst.
7. Dispensatie lid
Leden, die door ziekte of blessure langdurig zijn uitgeschakeld, kunnen zich aanmelden als
dispensatie lid gedurende de periode dat men niet kan tennissen. De contributie bedraagt dan
€ 45 voor een periode van 4 maanden en daarna nihil. Zodra men weer in staat is om te
tennissen dan wordt voor de rest van het jaar een pro-rata bedrag in rekening gebracht.

