
 
INFORMATIE VOOR NIEUWE LEDEN 

SEIZOEN 2023 
 

Aanmelden als lid?  

Voor meer informatie kijk op onze website atckadoelen.nl bij “Lid worden” 

Inschrijven, 

a) Bij voorkeur online inschrijven op onze website, klik rechtsboven op “Inschrijfformulier” lees de 
voorwaarden en vul de gegevens in en stuur direct uw pasfoto mee, (jpg uploaden) 

b) Of schriftelijk een inschrijfformulier invullen en met een recente pasfoto voorzien van Uw naam 
en geboortedatum inleveren in de kantine of opsturen naar, 
ATC Kadoelen, Sportpark Kadoelen 3, 1035 NB Amsterdam. 
Inschrijfformulieren zijn verkrijgbaar in de kantine of op onze website atckadoelen.nl 
 
Een pasfoto is nodig voor de KNLTB Pas, mail een pasfoto als bijlage (jpg, minimaal 300 x 400 
pixels) naar ledenadministratie@atckadoelen.nl 

Contributie 2023 

Senior student 
Zijn Senioren met een voltijdstudie bij een hogeschool 
of universiteit en na tonen van de studentenkaart 
betalen zij een lagere contributie. 
Gezinskorting 
Aspiranten of Junioren die op hetzelfde adres wonen 
met een ouder/verzorger die ook lid is betalen € 25,00 
contributie. 
De bedragen zijn exclusief een borg van 
€ 10 voor de toegangssleutel. 

 
Voor de toegang tot ons Park en Clubgebouw is een elektronische sleutel nodig (Tag) 
hiervoor wordt € 10,00 borg berekend, de borg wordt terugbetaald na inlevering. 
Voor het betalen van de contributie en borg ontvangt u een factuur per e-mail. 
De factuur kan worden voldaan met een eenmalige machtiging of met IDEAL. 
 
Leden van ATC Kadoelen die op 31 december van het voorgaande de jaar de leeftijd van 21 t/m 74 jaar hebben 
bereikt, zijn verplicht om per verenigingsjaar (1 januari t/m 31 december) minimaal twee bardiensten te doen, 
meer bardiensten doen mag natuurlijk,  

Meer informatie staat op onze website bij, “Voor Leden> Bardiensten”. 
De bardiensten kunnen worden afgekocht voor € 30,00 per dienst. 
 

Hulp bij lage inkomens voor jeugdleden 
Voor jeugdleden t/m 17 jaar met een stadspas (Amsterdam) is het mogelijk om de contributie en lesgeld 
vergoed te krijgen via het Jeugdfonds Sport Amsterdam, kijk op jeugdfondssportencultuur.nl voor 
informatie. 
Of via Sportvergoeding Jeugd Amsterdam voor directe vergoeding van de contributie en lesgeld met een 
stadspas via ATC Kadoelen, toon je stadspas of een kopie aan de ledenadministratie ter beoordeling of je 
aanspraak kan maken op een vergoeding tot max. € 275,00! 
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Over ATC Kadoelen 

ATC Kadoelen is opgericht op 26 februari 1982 ter bevordering van de tennissport in het algemeen. Het 
merendeel van onze leden zijn recreatieve tennissers, maar er is ook ruimte genoeg voor ambitieuze 
spelers die regelmatig wedstrijden willen spelen. 

Het bestuur bestaat uit vrijwilligers evenals de diverse commissies die zorg dragen voor 
de organisatie van de diverse activiteiten van de club. 
Als u zich ook wil inzetten als vrijwilliger en meehelpen aan de organisatie of activiteiten stuur dan een 
mail naar info@atckadoelen.nl of vraag informatie aan een bestuurslid. 
 

Lidmaatschap 

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, het speelrecht en lidmaatschap van de KNLTB 
zijn gelijk aan het verenigingsjaar. 
Leden van ATC Kadoelen zijn ook lid van de KNLTB en kunnen deelnemen aan de KNLTB- competitie en 
officiële toernooien. 
De contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. 
Leden ontvangen in februari of na aanmelding een factuur via ClubCollect om de contributie te voldoen. 

Lidmaatschap beëindigen 
Het lidmaatschap is per verenigingsjaar, vanaf 1 januari t/m 31 december, en voor onbepaalde tijd maar 
kan elk jaar voor 1 december worden opgezegd door een e-mail te sturen naar, 
ledenadministratie@atckadoelen.nl of schriftelijk naar, 
ATC Kadoelen, Sportpark Kadoelen 3, 1035 NB Amsterdam. 
 

Beschikbare banen 

Het hele jaar zijn er zes gravel- (één onverlicht) en zes Smashcourtbanen beschikbaar.  
Ook in de winter kan er worden gespeeld zolang er geen vorst, opdooi of regen is. 
De banen zijn geopend van 8:00 tot 23:00 uur, de banen moeten vooraf worden gereserveerd met de 
KNLTB App. 
Per reservering is de minimale speelduur 60 minuten. 

Tijdens de competitie en de activiteiten zijn er beperkt banen beschikbaar voor recreanten. 
Informatie hierover vindt U op onze website atckadoelen.nl 
 

Kantine met verplichte bardiensten 

ATC Kadoelen heeft de kantine in eigen beheer en seniorenleden die in 2023 de leeftijd van 22 t/m 75 
jaar bereiken zijn verplicht om per verenigingsjaar, vanaf 1 januari t/m 31 december, minimaal twee 
bardiensten te doen, meer informatie staat op onze website bij, “Voor Leden> Bardiensten”. 
 
De bardiensten kunnen worden afgekocht voor € 30,00 per dienst. 
Met een bardienst houd je de kantine open en voorzie je bezoekers van een hapje en een drankje en je 
zorgt ervoor dat de bar en omgeving schoon en representatief zijn.  
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Tennisles 
ATC Kadoelen biedt haar leden de mogelijkheid tennisles te volgen. De lessen worden verzorgd door onze 
clubtrainers Fulco van ’t Hag en Edwin Gruijs.  
Kijk voor meer informatie op onze website atckadoelen.nl bij “Tennislessen” 
U kunt ook contact opnemen met, 
Fulco van ’t Hag,  0641375642   of  fulco3000@hotmail.com 
Edwin Gruijs,  0644200673   of  info@racketspecialist.nl 
Allard Detiger  0614485281  of  info@detijger.nl 

Activiteiten 

Wilde mix ‘s avonds 
Iedere dinsdagavond vanaf 19:00 uur zijn 6 banen gereserveerd voor de wilde mix. 
Deze avonden genieten een grote belangstelling en zijn mede bedoeld voor nieuwe leden om met andere 
leden in contact te komen. U wordt wisselend ingedeeld in mixpartijen. 

Racket ochtenden 
Elke maandag-, woensdag- en vrijdagochtend is er een instuif die om het uur wordt ingedeeld. 
Je kunt meedoen in mix- of dubbelpartijen, van 09:00 uur tot 12:00 uur. 
Ook zonder partner kunt u altijd meedoen. 

Open toernooi 
Het open toernooi wordt elk jaar in de maand augustus georganiseerd. Het is een officieel KNLTB-
toernooi waaraan alle KNLTB leden kunnen deelnemen. 
Ons toernooi is traditioneel sterk bezet en altijd erg gezellig. 

Instuif toernooien 
Er worden regelmatig toernooien georganiseerd door de Activiteiten Commissie. 
Deze toernooien duren één dag of avond en zijn toegankelijk voor onze leden en soms voor 
introducées. Er wordt gespeeld op tijd en in poules. 

Jeugd 
De jeugd kan deelnemen aan de jeugdcompetitie en activiteiten. 
Voor jeugdactiviteiten zijn nog vrijwilligers nodig om meer activiteiten te organiseren, wij nodigen ouders 
of verzorgers uit om de jeugdactiviteiten te organiseren of te begeleiden. 

Introducés 
Leden kunnen met een introducé (Geen lid en maximaal 6 keer  p.j.)  voor € 7,50 een baan reserveren om 
samen te tennissen. 
Te reserveren met de KNLTB App en betalen met IDEAL tijdens het reserveren. 
 

Ledenadministratie 
De ledenadministratie is uitsluitend schriftelijk of per e-mail te bereiken. 

ATC Kadoelen 
t.a.v. Ledenadministratie 
Sportpark Kadoelen 3 
1035 NB Amsterdam. 

E-mail ledenadministratie@atckadoelen.nl 
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Adres:        Website en email: 

ATC Kadoelen        www.atckadoelen.nl 
Sportpark Kadoelen 3     info@atckadoelen.nl 
1035 NB Amsterdam  
 
Gratis parkeren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

             www.racketspecialist.nl 

http://www.racketspecialist.nl/
https://www.facebook.com/AtcKadoelen/?fref=ts

