
Aanmeldingsformulier Westerhovense TennisClub 
 

Door dit formulier in te leveren geeft u aan akkoord te zijn met onze privacy afspraken zoals te vinden op de website: 
www.wtcwesterhoven.nl/privacy 

Ik meld mezelf/mijn kind* aan als lid van de Westerhovense Tennis Club. 
 
Volledige naam :        
Geboortedatum :        
Geslacht : man / vrouw / liever niet zeggen*  Pasfoto: 
Nationaliteit : 
Straat + huisnummer :       
Postcode : 
Woonplaats : 
Telefoonnummer :     
E-mailadres : 
Opmerkingen : 

Kantinedienst: ik meld me aan voor draaien van kantinediensten: JA / NEE* 

 
Het behalen van het IVA-certificaat is voor het draaien van een kantinedienst verplicht. Hierin staat uw 

verantwoordelijkheid m.b.t. het schenken van alcohol. Zie https://www.nocnsf.nl/iva voor het maken van de test. 

Certificaat zenden aan: horeca@wtcwesterhoven.nl 

Soorten lidmaatschap en contributie 

 inschrijfdatum 

Leeftijd jan t/m juni juli t/m sep okt t/m dec 

juniorlid, tot 12 jaar €21,- €16,50 €7,- 

tienerlid, 12 t/m 17 jaar €38,- €29,50 €12,50 

jong-seniorlid, 18 t/m 22 jaar  €58,50 €45,- €21,- 

seniorlid, vanaf 23 jaar €133,50* €115,-* €35,-* 

ondersteunende leden (tientjesleden) €10,- €10,- €10,- 

Bovenstaande bedragen zijn jaarbedragen.  

* Middels een draaien van kantinediensten kan een korting op de contributie worden verkregen (zie punt 8 van de 
voorwaarden). 

 
Datum:      Handtekening: 

 

Naam:       

       

Inleveren bij WTC (Eikewal 11)  of scannen en e-mailen naar ledenadministratie@wtcwesterhoven.nl  

  

35x45mm 

U mag uw pasfoto 

ook e-mailen naar 

de 

ledenadministratie 

 

bv. al eerder lid geweest van een tennisvereninging. Geef dan uw bondsnummer 

(Voor minderjarigen is de handtekening van de 

ouder of wettelijk vertegenwoordiger verplicht) 
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Aanmeldingsformulier Westerhovense TennisClub 
 

Door dit formulier in te leveren geeft u aan akkoord te zijn met onze privacy afspraken zoals te vinden op de website: 
www.wtcwesterhoven.nl/privacy 

Voorwaarden: 

1. Leeftijd betreft de leeftijd zoals in het lopende kalenderjaar wordt bereikt. 
2. Een lidmaatschap bij WTC wordt altijd aangegaan voor het (resterende) kalenderjaar: van datum start lidmaatschap tot en 

met 31 december. Er is geen mogelijkheid tot restitutie. 
3. Afmeldingen dienen voor 1 december van het lopende kalenderjaar te geschieden. 
4. Ieder lid van WTC, m.u.v. ondersteunende leden, wordt automatisch lid van de KNLTB en ontvangt een KNLTB tennispas. 
5. Leden kunnen vrij tennissen op de tennisbanen tijdens de daarvoor gereserveerde tijden en deelnemen aan 

verenigingsactiviteiten en KNLTB competities. 
6. Nieuwe leden tennissen de 1e 2 maand gratis, er kan per lid slechts éénmaal van deze aanbieding gebruik worden gemaakt. 
7. Alle contributiebedragen zijn exclusief eventuele competitiebijdrage, tenzij hier aparte afspraken voor zijn gemaakt 

(bijvoorbeeld subsidie jeugdteams). 
8. Seniorleden kunnen (vrijwillige deelname) een korting op hun contributie verdienen door het uitvoeren van kantinediensten. 

Per kantinedienst wordt aan het einde van het jaar een bedrag van €17,50 worden teruggestort. Een kantinedienst bestaat uit 
het draaien van een bardienst incl. schoonmaakwerkzaamheden. 

9. Inning van de contributie vindt plaats via automatische incasso. Zie verderop hieronder voor onze gegevens. 
10. Voor het volgen van tennisles is een volwaardig lidmaatschap bij WTC verplicht. 
11. De contributiebedragen worden op basis van een jaarlijks op te maken 

begroting op voorstel van het bestuur door de ALV vastgesteld. 
12. Indien door blessure, zwangerschap, permanente verhuizing of langdurig verblijf in het buitenland, ziekte en/of overlijden een 

lid gedurende minimaal een halfjaar niet in staat is om te tennissen, zal een evenredig gedeelte van het in rekening gebrachte 
contributiebedrag gerestitueerd worden, onder aftrek van het bedrag dat in dat jaar aan de KNLTB is afgedragen. 

13. Ondersteunende leden hebben geen speelrecht. 

 

 

 

 

 

 

 


