Contributie
Het seizoen en lidmaatschap voor tennis loopt van 1 januari t/m 31 december maar je kunt
op ieder gewenst moment lid worden (contributie wordt berekend naar rato).
Aanmelden kan via www.degooischevallei.nl.
Jaarlijkse contributie per verenigingsjaar (van 1 januari tot en met 31 december)
Seniorlid

Kenmerken:
• indien je dit jaar 25 jaar of ouder bent
• lid worden kan op ieder moment van het jaar
• speeltijden: dagelijks overdag en ‘s avonds
• verplichting voor het draaien van minimaal 3 bardiensten
• mogelijkheid tot deelname aan KNLTB competitie
•m
 ogelijkheid tot inschrijven voor tennistrainingen van
RG sports op het park

• Contributie 200 euro
(excl. tennislessen)
• Gezinskorting
zie Aanvullende
informatie

Jongeren
(19 t/m 24 jaar)

Kenmerken:
• ben je senior en dit jaar nog geen 25 jaar
• lid worden kan op ieder moment van het jaar
• speeltijden: dagelijks overdag en ‘s avonds
• verplichting voor het draaien van minimaal 3 bardiensten
• mogelijkheid tot deelname aan KNLTB competitie
•m
 ogelijkheid tot inschrijven voor tennistrainingen van
RG sports op het park

• Contributie 100 euro
(excl. tennislessen)
• Gezinskorting
zie Aanvullende
informatie

Studenten
(25 t/m 27 jaar)

Kenmerken:
• t /m het jaar waarin je 27 wordt op vertoon van een
studiebewijs, deze moet jaarlijks gestuurd worden naar
leden@degooischevallei.nl
• lid worden kan op ieder moment van het jaar
• speeltijden: dagelijks overdag en ‘s avonds
• verplichting voor het draaien van minimaal 3 bardiensten
• mogelijkheid tot deelname aan KNLTB competitie
•m
 ogelijkheid tot inschrijven voor tennistrainingen van
RG sports op het park

• Contributie 100 euro
(excl. tennislessen)

Juniorlid met
tennisles

Kenmerken:
• t/m het jaar waarin je 17 wordt
• speeltijden: dagelijks overdag en ‘s avonds
• inclusief zomer tennislessen van RG sports
• lid worden kan op 2 momenten in het jaar i.v.m. de
tennislesplanning, andere data in overleg
• mogelijkheid tot deelname aan KNLTB jeugdcompetitie

• Contributie 190 euro
(incl. tennislessen)
• Gezinskorting
zie Aanvullende
informatie

Juniorlid zonder
tennisles

Kenmerken:
• indien je dit jaar het gehele jaar op de middelbare school zit,
en je dit jaar nog geen 18 jaar bent
• speeltijden: dagelijks overdag en ‘s avonds
• exclusief zomer tennislessen van RG sports
• lid worden kan ieder moment van het jaar
• mogelijkheid tot deelname aan KNLTB jeugdcompetitie

• Contributie 100 euro
(excl. tennislessen)
• Gezinskorting
zie Aanvullende
informatie

www.degooischevallei.nl

Winterlid

Kenmerken:
• seizoen: 1 oktober t/m 31 maart
• speeltijden: dagelijks overdag en ‘s avonds
•m
 ogelijkheid tot deelname aan alle clubactiviteiten in
deze periode
• vrijwillige bardienst wordt gewaardeerd

• Contributie 100 euro
(excl. tennislessen)

Ondersteunend lid
(Niet spelend lid)

Kenmerken:
• geen speelgerechtigheid
•d
 eelname aan alle overige verenigingsactiviteiten buiten
de tennisbanen
• geldt voor minimaal 6 maanden

• Contributie 45 euro
niet spelend seniorlid
• Contributie 25 euro
niet spelend juniorlid

Aanvullende informatie
Aanmelden

Aanmeldingen graag invullen op onze website www.degooischevallei.nl
Als het niet lukt of je hebt vragen, neem dan contact op met leden@degooischevallei.nl

Opzeggen

Het lidmaatschap dient per mail te worden opgezegd bij de ledenadministratie, uiterlijk voor
1 december. Wij bevestigen de opzegging altijd, je opzegging is dus pas definitief als je een
bevestiging hebt ontvangen.

Gezinskorting
contributie

• bij 3 gezinsleden 15 euro korting op de gehele contributie
• bij 4 gezinsleden 25 euro korting op de gehele contributie
• bij 5 gezinsleden 35 euro korting op de gehele contributie
• bij 6 of meer gezinsleden 45 euro korting op de gehele contributie

Bankrekening

NL 82 RABO 0328271217 ten name van T.V. De Gooische Vallei

Betalingsregeling

In overleg is het mogelijk je factuur in termijnen te betalen.
Neem hiervoor contact op met leden@degooischevallei.nl

Introducéregeling

Een lid van onze tennisvereniging heeft de mogelijkheid om met een niet-lid te tennissen
op de banen van T.V. De Gooische Vallei door bij het reserveren van een baan via de KNLTB
ClubApp een introducé toe te voegen. Dit is gratis en kan maximaal 3 keer per jaar.

Bardienst &
vrijwilligerswerk

Er zijn 3 verplichte bardiensten, de barcommissie regelt de bardienst. Onze vereniging
is voor diverse activiteiten afhankelijk van onze leden. Dus we hopen dat jij ook iets kan
betekenen voor onze vereniging. Verder is het bovendien een leuke manier om mensen
te leren kennen.

Tennistraining
RG sports

RG sports verzorgt de tennistrainingen op ons tennispark. Om op ons park tennistraining
te kunnen krijgen, is lidmaatschap van onze vereniging een vereiste. Tennistrainingen
worden zowel in de zomer als in de winter verzorgd. Bij het juniorlidmaatschap met
zomertrainingen, zijn deze inbegrepen in de contributie. De tennistrainingen (in de winter
ook voor junioren) worden apart aan je gefactureerd, rechtstreeks door RG sports.

Privacy reglement

Ons privacy reglement staat op de website, zie www.degooischevallei.nl

www.degooischevallei.nl

