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CONTRIBUTIEREGLEMENT 

Aanmelding als lid van TC Ruiver 
Aanmelding geschiedt door het volledig ingevulde aanmeldingsformulier inclusief pasfoto op 
te sturen naar/af te geven bij de ledenadministratie (Vogelsweijde 29, 5953 ME Reuver, Tel.: 
077-4762408) of digitaal te sturen naar: ledenadministratie@tc-ruiver.nl. 
Na verwerking van de gegevens wordt aan het nieuwe lid een tijdelijk ledenpas verstrekt 
waarmee het lid speelgerechtigd is. Bij ontvangst van de officiële ledenpas wordt het nieuwe 
lid verzocht de tijdelijke ledenpas in te leveren bij de ledenadministratie. 
Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd, tot opzegging door het 
lid. 
 
Contributiebetaling  
De contributie wordt jaarlijks aan het begin van het seizoen (medio maart/eind maart) geïnd 
middels een automatische incasso. Indien er geen machtiging voor automatische incasso is 
verleend, ontvangt het lid een factuur. Deze dient binnen 14 dagen na factuurdatum voldaan 
te worden. Leden die niet binnen de gestelde betalingstermijn betaald hebben, ontvangen 
een betalingsherinnering. Indien dan niet binnen twee weken is betaald, kan het bestuur 
administratiekosten in rekening brengen of zelfs het lidmaatschap van het betreffende lid 
opzeggen. 
 
De contributie bedraagt: 
Voor seniorleden:     € 125,- per jaar 
Voor juniorleden tot en met 17 jaar:  € 80,00 per jaar 
Voor steunende leden:    € 17,99 per jaar 
 
Indien het lidmaatschap vóór 15 januari van het contributiejaar wordt opgezegd, is geen 
contributiebijdrage verschuldigd. 
Indien het lidmaatschap na 15 januari maar vóór 1 mei van het contributiejaar wordt 
beëindigd, is 50% van de contributiebijdrage (exclusief bijdrage KNLTB) verschuldigd. 
Indien het lidmaatschap na 1 mei van het contributiejaar wordt beëindigd, is de volledige 
contributiebijdrage verschuldigd. 
 
Indien het lidmaatschap na 1 juli van het contributiejaar aanvangt, is 50% van de 
contributiebijdrage (exclusief bijdrage KNLTB) verschuldigd. 
De KNLTB bijdrage per lidmaatschap bedraagt € 17,99. 
 
Bepalen leeftijdsgrens  
De leeftijd op 31 december van het betreffende contributiejaar is bepalend voor de 
verschuldigde contributiebijdrage. 
 
Steunende leden 
Steunende leden zijn leden die geen gebruik maken van de faciliteiten die worden geboden 
door TC Ruiver. 
 
Verhoging 
Het bestuur kan besluiten de contributie te verhogen, dit zal medegedeeld worden tijdens de 
jaarvergadering, waarvan de datum ruim tevoren bekend wordt gemaakt en waarvoor ieder 
lid een uitnodiging ontvangt. 
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Opzegging van het lidmaatschap  
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden. 
De schriftelijke opzegging dient gericht te zijn aan de ledenadministratie (Vogelsweijde 29, 
5953 ME Reuver, Tel.: 077-4762408) of per e-mail naar: ledenadministratie@tc-ruiver.nl). 
 

Onvoorziene omstandigheden 

Daar waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 


