
De voorwaarden voor een All-In pakket voor de jeugd en junioren bij TV 

Mattemburgh zijn als volgt:  

• Er dienen minimaal 4 jeugd en of juniorleden deel te nemen aan het All-in 

pakket om uitvoering te kunnen geven aan dit pakket door TV Mattemburgh. 

Indien de groepsgrootte 3 of 2 is zal er met u contact worden opgenomen of u 

van deze optie gebruik wilt maken. Het maandagbedrag bij 3 deelnemers is   

€ 42,- en bij 2 deelnemers per les € 60,- 

• Bij keuze van het pakket is de betaling van  het pakket per kwartaal via een 

automatische incasso. 

• Pakket prijs is een all-in prijs, waardoor geen aparte betalingen nodig zijn voor 

de  activiteiten die in het pakket zitten. Deelname aan de activiteiten van het 

pakket is automatisch, maar je bent vrij om je af te melden zolang dit 

tijdig gebeurt via email  ledenadministratie@tvmattemburgh.nl. Bij afmelding 

voor een van de onderdelen  of als een activiteit vanwege gegronde  reden 

niet door kan gaan, krijg je geen geld terug. 

• Je wordt na overleg ingedeeld voor de voorjaar- en najaarscompetitie in 

zuidwesthoek verband. De technische commissie verzorgt in overleg met de 

trainers van de tennisschool de indeling van de teams. 

• Tennis clubactiviteiten worden aangekondigd en uitgevoerd via de 

jaarkalender zoals weergegeven op de website en de KNLTB Club App. 

• De tennislessen van het All-in pakket worden verzorgd door tennisschool Bij 

Daan. In overleg met de technische commissie maken zij de indeling van de 

trainingen op een vast tijdstip en op een vaste dag. 

• Nieuwe leden van de vereniging kunnen ook instromen in het basispakket. 

Het All-in pakket wordt dan naar rato berekend. 

• Bij opzegging van het lidmaatschap tijdens de looptijd van het pakket, krijg je 

geen geld terug en loopt het lidmaatschap door tot einde pakket. 

• Vanaf 01-10-2022 kan men jaarlijks voor 1 november van het lopend jaar de 

keuze maken of men kiest voor een regulier lidmaatschap of een All-

in pakket. 

• Het lidmaatschap met een All-in pakket is persoonsgebonden en niet 

overdraagbaar aan derden. 
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• De subsidie vanuit TV Mattemburgh voor de jeugd en juniorleden van €22,50 

komt te vervallen als men kiest voor het all-in pakket. 

• Als men kiest voor het All-in pakket komen alle andere acties vanuit TV 

Mattemburgh voor desbetreffende lid te vervallen, b.v. familie korting.       

 


