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OVERZICHT LIDMAATSCHAPSVORMEN EN CONTRIBUTIE 

 Leeftijd1 Tennis/padel Voorrang bij 
vrij 
tennis/padel 

Competitie en 
toernooien 

Interne 
activiteiten3 

Barplan4 Contributie5,6 

(jaarbasis) 

JUNIOREN 

Jaarlid <18 jaar Alle dagen van 9.00-
23.00 uur 

Werkdagen 
van 12.00 tot 
19.00 uur.  

KNLTB-competitie 
voor jeugd7 en alle 
KNLTB-toernooien.  

Alle toernooien en 
activiteiten bedoeld 
voor jeugd  

N.v.t. €45,=8 

STUDENTENLID11 

Jaarlid ≥18 jaar Alle dagen van 9.00-
23.00 uur 

Werkdagen 
vanaf 19.00 
uur 

KNLTB-
competitie9,10 en 
alle KNLTB-
toernooien. 

alle  Leden van 17 jaar betalen 
het eerste jaar geen 
barplan. 

€75,= 

SENIOREN 

Jaarlid ≥18 jaar Alle dagen van 9.00-
23.00 uur 

Werkdagen 
vanaf 19.00 
uur 

KNLTB-
competitie9,10 en 
alle KNLTB-
toernooien. 

alle  €35,=  
 

€120,= 

65+-LID, UITGEBREID LIDMAATSCHAP 

Jaarlid ≥65 jaar Alle dagen van 9.00-
23.00 uur 

Werkdagen 
vanaf 19.00 
uur 

KNLTB-competitie 

en alle KNLTB-
toernooien. 

alle  Nee  €80,= 

65+-LID, BEPERKT LIDMAATSCHAP 

Jaarlid ≥65 jaar Werkdagen tot 19.00 
uur 

nvt KNLTB-competitie 

en alle KNLTB-
toernooien. 

alle  Nee  €65,= 

COMPETITIE-LID12 

Één 
competitie-
ronde. 

≥18 jaar Alle dagen van 9.00-
23.00 uur Alleen in 
de 7 weken dat 
competitie wordt 
gespeeld. 

nvt KNLTB-
competitie9,10  

Nee  Nee €40,= 
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 Leeftijd1 Tennis/padel Voorrang bij 
vrij 
tennis/padel 

Competitie en 
toernooien 

Interne 
activiteiten3 

Barplan4 Contributie5,6 

(jaarbasis) 

ERE-LID/ LID VAN VERDIENSTE 

Jaarlid ≥18 jaar Alle dagen van 9.00-
23.00 uur 

Altijd KNLTB-competitie 

en alle KNLTB-
toernooien. 

alle  Nee €0,= 

DONATEUR/RUSTEND LID 

Jaarlid ≥18 jaar nee nvt nee nee Nee €20,= 

INTRODUCE13 

per keer 
tennis/padel 

      €5,= 

1 De leeftijd is de leeftijd die iemand heeft op 31 december van het betreffende bondsjaar. 
2 Trainingen en wedstrijden in het kader van competitie, (KNLTB- of interne) toernooien en evenementen gaan altijd voor vrij tennissen. 
3 Het aanbod aan interne activiteiten is afhankelijk van de Technische Commissie. 
4 Het barplan is terug te verdienen door bar-uren te draaien. De vergoeding bedraagt €5,= per uur. Deze wordt verrekend op de volgende contributienota. 

Competitiespelers (muv competitieleden) draaien per jaar 8 uur verplicht bardienst. 
5 Ieder nieuw lid betaalt eenmalig inschrijfgeld (€10=).  
6 Indien mensen gedurende het jaar lid worden, betalen zij contributie naar rato. 

Indien gedurende het jaar opzegging van het lidmaatschap plaatsvindt, vindt geen restitutie van contributie plaats. 
7 Jeugdleden die voor 1 januari van het bondsjaar 17 jaar zijn, mogen dat bondsjaar deelnemen aan de seniorencompetitie of/en aan de competitie voor junioren. 

Jeugdleden die op 31 december van het bondsjaar 17 jaar zijn of jonger, mogen dat bondsjaar deelnemen aan de competitie voor junioren tot en met 17 jaar.  
8 Leden die in het lopende contributiejaar de leeftijd van 18 jaar bereiken, betalen voor het hele jaar contributie voor studentlid of volwassenen. 
9 Spelers die op 31 december van het bondsjaar 35 jaar zijn, mogen dat bondsjaar deelnemen aan de 35+-competitie. 
10 Spelers die op 31 december van het bondsjaar 55 jaar zijn, mogen dat bondsjaar deelnemen aan de 55+-competitie. 
11 Studentlidmaatschap geldt voor voltijds studenten die in het bezit zijn van een OV jaarkaart of schoolpas. Dit lidmaatschap geldt niet voor mensen die in deeltijd 

studeren. 
12 Een competitielid moet lid zijn van een andere vereniging en wordt lid om een team tijdens één competitie compleet te maken. 
13 Introducés mogen in gezelschap van een betalend lid gratis tennissen/padelen met als doel kennis te maken met de tennissport en TPC Espendonk. Een introducé 

mag maximaal 3 keer gratis tennissen/padelen. Daarna moet een introducé een baan huren (€24,= per baan per uur). Zie voor de voorwaarden het ‘Protocol 
introducé en baan- en kantinehuur’. 

14 Mensen die geen lid willen worden van TPC Espendonk, kunnen ook geen KNLTB-pasje aanvragen.  

  


