
 

Contributie ELTC lidmaatschap 

Senior lid € 140 

Junior lid € 65 

Junior tm 12jr  € 30 

Student/co-assistent/aio € 100 

Introducés (max. 4 keer) € 5 

 

Eenmalig inschrijfgeld € 10 

Afkoop clubdiensten * € 60 

 
 

 

Contributie regels 

1. Voor de berekening van kortingen op contributie voor een gedeeltelijk seizoen, geldt dat het seizoen 

geacht wordt te beginnen op 1 April en formeel te eindigen op 31 November. Een seizoen duurt dus 8 

maanden. 

2. Een persoon die gedurende het seizoen lid wordt, krijgt per verstreken seizoensmaand 12,5% korting 

op de jaarcontributie. Hierbij geldt in alle gevallen een maximale totale korting van 75%. 

3. Er wordt geen korting gegeven op het afkoopbedrag van clubdiensten (€ 60) in het geval van een 

lidmaatschap voor een gedeeltelijk seizoen. Wel wordt het aantal clubdiensten naar rato verminderd. 

Het streven is om ieder lid maximaal drie clubdiensten in te roosteren. 

4. Er wordt voor ieder nieuw lid eenmalig € 10,00 inschrijfgeld gedeclareerd, onafhankelijk van evt. 

verleende kortingen. 

5. Lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van een geheel seizoen of het resterende deel 

daarvan.  

6. Opzegging van het lidmaatschap dient, conform het clubreglement, schriftelijk te geschieden voor 01 

december. Zonder schriftelijke opzegging wordt op 1 Januari het lidmaatschap automatisch met 1 jaar 

verlengd.  

 

★ Toelichting afkoop clubdiensten: Van de leden ouder dan 17 jaar en jonger dan 70 jaar wordt 

verwacht dat zij een bijdrage leveren aan de vereniging in de vorm van clubdiensten. Hierbij kan 

gedacht worden aan o.a. bardiensten, facilitair- en baanonderhoud en groenvoorziening.  

Bij iedere seizoenstart hebben leden de mogelijkheid om deze verplichting af te kopen. Zonder afkoop 

zal op een beroep worden gedaan voor bijdrage tot een maximum van 3 clubdiensten per seizoen.  

In geval van structurele verhindering kan de afkoopsom reflectief in rekening worden gebracht.  

Leden van bestuur en commissies zijn vrijgesteld van deze verplichting. 


