
 

Bij vragen kunt u contact opnemen met de Ledenadministratie ledenelckerlyc@outlook.com  
Voor tennisles op het park van Elckerlyc dient men lid te zijn bij Elckerlyc. Tennislessen worden verzorgd door Jesse 
Groot. Neem daarvoor contact op met: Jesse Groot 06-50616004 – jgroottennis@outlook.com  . Voor Padel les; Ron 
Tuijp, padel.elckerlyc@outlook.com of 06-28172310 
 

KNLTB F T Sn.st. pm kant. afhangb Tr. Kaart ontv 
 

 

 
 

Inschrijfformulier Ledenadministratie  

Naam  Voorletters 
 

Roepnaam   
 

Adres  Postcode 
 

Woonplaats  Geboortedatum 
 

E-mail adres  O Man  O Vrouw 
 

Telefoon   Eventueel KNLTB nr. 
 

Mobiel   
 

Dit formulier, (pas)foto* (en kopie studentenpas) kunt u inleveren via: 
 

- ledenelckerlyc@outlook.com 
- de brievenbus in de gang van het clubhuis 
- de Van IJsendijkstraat 64, 1442 CR Purmerend 

 
* Een digitale foto dient een resolutie hebben van minimaal 300 tot maximaal 400 pixels.  
 
Na ontvangst van uw inschrijfformulier, een (pas)foto, (+ indien van toepassing studentenpas)  wordt u als lid bij Elckerlyc 
ingeschreven en aangemeld bij de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB). 
 
Na inschrijving en aanmelding bij de KNLTB krijgt u een factuur voor de te betalen contributie.  
 

 

Contributie seizoen 1 april t/m 31 maart  Bedrag per jaar        

Tenniskids t/m 12 jaar * (contributie én tennisles) 
LET OP: dit bedrag mag in termijnen van € 20,00 betaald worden, tussentijds 
opzeggen is NIET mogelijk 

€ 240,00 

Junioren t/m 14 jaar * €   70,00 

Junioren 15 t/m 17 jaar * €   96,00 

Jongeren van 18 t/m 20 jaar * € 132,00 

Studenten t/m 24 jaar * (overleggen van recente studentenpas is verplicht) € 132,00 

Senioren vanaf 21 jaar * € 162,00 

*  Kalenderjaar waarin de leeftijd wordt bereikt is het uitgangspunt. 
** Geldt niet voor (oud) leden die dit jaar of vorig jaar nog lid zijn/waren 
 
De contributie is gekoppeld aan de speelperiode 1 april tot en met 31 maart. Nieuwe leden die zich in de loop van de 
speelperiode inschrijven, betalen een contributiebedrag naar rato.  
 

Opzeggen van het lidmaatschap dient statutair schriftelijk te geschieden vóór 1 oktober van elk jaar bij de 
Ledenadministratie van Elckerlyc, ledenelckerlyc@outlook.com (art.6, lid 2).  
 
Om de consumpties zo goedkoop mogelijk te houden zijn leden vanaf 18 t/m 69 jaar verplicht 2x per jaar 
een Bar of Keukendienst te doen of andere vrijwillige diensten i.o.m. barcommissie. Afkopen kan ook voor 
€ 30,- per bardienst. 
 
Het administratieve jaar (boekjaar) loopt van 1 november tot en met 31 oktober. Door ondertekening van dit 
formulier gaat u akkoord met de statuten en het huishoudelijke reglement van Elckerlyc, die u kunt nalezen op de 
website www.elckerlyc.nl onder het kopje ‘reglementen’. De Statuten en Huishoudelijk Reglement liggen ook  
in de gang van het clubhuis.  
 
Handtekening :...........................................  Plaats:.....................................  Datum.................................   
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Handtekening ouder of voogd ingeval van aanmelding van een minderjarige is verplicht.  
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