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Contributie At Risk 2022  
 
 

Er is een nieuwe lidmaatschapsvorm toegevoegd “Senior t/m 24 jaar”; de studentenkorting vervalt. 
In de ALV november van enig jaar worden de nieuwe tarieven vastgesteld.  
Gezien toekomstige investeringen/uitgaven op het park/banen, oefenkooien, hekwerk, buitenruimte 
met groenvoorziening, inzet vrijwilligers et cetera is het van belang het contributietarief daarop af 
te stemmen. In 2022 geldt voor senioren (vanaf 25 jaar; t/m 24 jaar) en senioren (dag) een extra 
bedrag van € 10,00 ten behoeve van inzet vrijwilligers (vastgesteld in ALV 25 mei 2021). De 
indexering bedraagt 2% voor alle lidmaatschapsvormen (afronding naar boven op hele euro).  

 
1. Contributie Senioren 

 

Lidmaatschapsvorm 2022 2021 

Senior vanaf 25 jaar € 225,00 € 210,00 

Senior t/m 24 jaar € 180,00  

Senior (dag) € 129,00 € 116,00 

Senior competitielidmaatschap* €   51,00 €   50,00 

Senior winterlidmaatschap* € 127,00 € 124,00 

IJskast* €   30,00 €   29,00 

Erelid €     0,00 €     0,00 

Inschrijfgeld senioren €   32,00 €   31,00 
 * inschrijfgeld niet van toepassing 
 
Spelers van niveau 4 of sterker krijgen een korting van 40% op hun lidmaatschap. Voorwaarde is dat men actief 
deelneemt aan voor- en najaarscompetitie, open toernooi of clubkampioenschappen en andere activiteiten.   
 
(Ter vergelijking tarieven senioren in het jaar 2021: Domstad vanaf 25 jaar € 224,00 / € 237,00; t/m 24 jaar € 175,00 / € 

188,00; daglid € 140,00 / € 153,00. Iduna vanaf 25 jaar € 231,00; t/m 24 jaar € 190, ochtendlid € 142,00).   

 
2. Contributie Junioren 
 

Lidmaatschapsvorm 2022 2021 

Junior tot en met 8 jaar € 63,00 € 61,00 

Junior 9 tot en met 11 jaar € 73,00 € 71,00 

Junior 12 tot en met 17 jaar € 83,00 € 81,00 

Competitielidmaatschap jeugd € 26,00 € 25,00 

Inschrijfgeld junior €   0,00 €   0,00 
 
Aanvullende afspraken: 
• 2e kind (of meer) van een gezin krijgt een korting van 50% op contributie; 

• de indeling in de staffel wordt net als voorgaande jaren bepaald op basis van hoe oud je in het kalenderjaar 
wordt. Word je in het nieuwe jaar 12? Dan geldt vanaf 1 januari het lidmaatschap voor junioren 12 t/m 17 jaar. 
 

3.  Overige tarieven 

 

 2022 2021 

Introducé(e) senior (per dagdeel) €  7,50 €   7,50 

Introducé(e) junior (per dagdeel) €  4,00 €   4,00 

Baanhuur voor individuen (per uur) € 12,50 € 12,50 

Baanhuur voor individuen (per dagdeel) € 17,50 € 17,50 

Baanhuur voor bedrijven (per dagdeel) op aanvraag op aanvraag 
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Toelichting bij Contributie At Risk 2022 
 

1. Instapmoment, wijziging en opzegging lidmaatschap 
 
1a. Instapmoment 

Het lidmaatschap kan ingaan op: 1 januari (100% van het jaartarief), 1 april (75% van het 
jaartarief), 1 juli (50% van het jaartarief) of 1 oktober (25% van het jaartarief).  
 

1b. Wijziging lidmaatschap  
Het wijzigen van het lidmaatschap 2021 naar 2022 kan als dat is gemeld voor 1 december 2021 
bij de ledenadministratie@atrisk.nl. De ledenadministratie bevestigt jouw wijziging. Zonder 
bevestiging is jouw wijziging niet gedocumenteerd en blijft het lidmaatschap 2021 geldig.  
Wijziging van het lidmaatschap in 2022 kan alleen op de zogenaamde instapmomenten en onder de 
voorwaarde dat het een lidmaatschap betreft naar een hoger tarief.  
 

1c. Opzegging lidmaatschap  
Opzegging dient te geschieden door een bericht te sturen aan de ledenadministratie@atrisk.nl  
voor 1 december 2021. Zonder of niet tijdige opzegging wordt het lidmaatschap verlengd met het 
volledige jaar 2022. De ledenadministratie bevestigt jouw opzegging. Zonder bevestiging is jouw 
opzegging niet gedocumenteerd en dus niet geldig. Ontvang je geen bevestiging neem dan contact 
op met de ledenadministratie.  

Bij het opzeggen na 30 november 2021 is dus de volledige jaarcontributie 2022 verschuldigd, 

ongeacht of men daadwerkelijk van het lidmaatschap gebruik maakt. 
Het opzeggen geldt niet voor personen, die op voorhand hebben aangegeven tot en met 31 
december 2022 lid te zijn. 
Bij verhuizing, blessures, ziekte, zwangerschap of anderszins zal At Risk geen deel van 
de jaarcontributie retourneren; restitutie is dus niet aan de orde.   
 

2. Bepaling junior- en seniorleden 
Juniorleden worden ingedeeld in de categorie waar ze in het lopende verenigingsjaar (van 1 januari 
t/m 31 december) qua leeftijd in komen te vallen. Als een lid in het lopende verenigingsjaar 12 jaar 
wordt dan valt het lid vanaf het begin van het verenigingsjaar (1 januari) in de categorie 12 jaar 
t/m 17 jaar. Seniorleden zijn leden die 18 jaar of ouder zijn op 31 december 2022. Als een Senior 
25 jaar of ouder is op 31 december 2022 dan valt die in het lidmaatschap Senior vanaf 25 jaar.  
 

3. Dagleden 

Dagleden (Senior (dag) en jeugdleden) hebben speelrecht op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 
uur. In het weekend en op feestdagen hebben zij geen speelrecht. Dit betekent ook dat zij niet 
kunnen deelnemen aan evenementen die op zaterdag, zondag of feestdagen worden georganiseerd 
met toernooien en competitie incluis. Uitzondering hierop zijn het openingstoernooi, het open 
toernooi en de clubkampioenschappen. 

 

4. Winterleden 
Het winterlidmaatschap bestaat alleen voor senioren. Winterleden hebben speelrecht van 1 
november 2021 tot en met 31 maart 2022. Aan het einde van deze periode worden winterleden 
uitgeschreven. Opzeggen is niet nodig. Inschrijfgeld is bij winterleden niet van toepassing. 
 
5. IJskastleden  

Wanneer je wegens omstandigheden langdurig niet in staat bent om te tennissen kun je je 
lidmaatschap, voor 1 december 2021, wijzigen in een niet speelgerechtigd ijskastlidmaatschap 
(zie ook punt 1b), dat in principe geldt voor het hele verenigingsjaar. 
 

6. U-pas 
Als je een geldig U-pas hebt kun je de contributie geheel of gedeeltelijk via het U-pas voldoen. Dit 

pas moet dan wel vóór 1 januari 2022 als kopie aangeleverd zijn bij ledenadministratie@atrisk.nl. 
De inning via het U-pas is alleen mogelijk indien het U-pasbudget op het incassomoment toereikend 
is. Standaard wordt de helft van het contributiebedrag geïncasseerd via ClubCollect; de andere helft 
van de contributie wordt, bij voldoende saldo, geïncasseerd bij het U-pas bureau. Indien het saldo 
ontoereikend is moet het betreffend lid het tekort aanvullen. Afwijking van de “standaard” kan 
indien men voor 15 december 2021 via de mail penningmeester@atrisk.nl aangeeft het gewenste – 
realiseerbare - deel via het U-pas bureau en het overige deel via ClubCollect. 

 
Op niet in het tarievenschema en toelichting voorziene vragen/kwesties beslist het bestuur. 
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