Beste tennisvrienden
Het seizoen zit er weer zo goed als op en ook dit jaar zijn weer tal van activiteiten doorgegaan en hebben we ons
jaarlijks tornooi weer kunnen organiseren.
Momenteel zijn we al volop in de weer om het volgende seizoen voor te bereiden.
Een van de veranderingen is een aanpassing van de lidgelden.
Hieronder vinden jullie een overzicht van 2021 en hoe het gaat worden in 2022.
Lidgeld 2021

Lidgeld 2022

22+

€ 97,50

60+

€ 75,00

Student 22+

€ 57,50

22+

€ 100,00

15-21

€ 57,50

17-21

€ 60,00

13-14

€ 32,50

13-16

€ 35,00

tem 12

€ 22,50

tem 12

€ 25,00

Het gevolg van de aanpassing van de lidgelden is dat het gezinsabonnement wegvalt. In de plaats hiervan komt
er een korting van 15% op het lidgeld vanaf het tweede en volgende familielid wonende op hetzelfde adres.
De oudste persoon betaalt altijd volledig het lidgeld en de korting wordt berekend op de overige familieleden.
Het lidgeld dient wel in één keer betaald te worden voor alle familieleden.
Voorbeeld
Jan (61 jaar) is getrouwd met Linda (55 jaar). Samen hebben ze drie kinderen Piet (25 jaar), Joris (22 jaar) en
Korneel (19 jaar). Ze wonen samen, behalve Piet. Hij woont op een ander adres. Ze worden allemaal lid en
moeten dus het volgende betalen:
1) Jan : € 75,00
2) Linda : € 85,00 (€ 100,00 – 15% korting)
3) Joris : € 85,00 (€ 100,00 – 15% korting)
4) Korneel : € 51,00 (€ 60,00 – 15% korting)
 Aangezien zij nog onder één dak wonen dienen zij € 296,00 lidgeld te betalen
 Piet woont niet meer op hetzelfde adres en betaalt dus € 100,00 lidgeld.
Wanneer een familie zich inschrijft en het lidgeld volledig betaalt vragen wij wel of er een mailtje gestuurd kan
worden naar opoetersetennisclub@gmail.com met vermelding van alle namen verbonden aan het lidgeld zodat
wij dit beter administratief kunnen afhandelen. Waarvoor dank.
Als er vragen hieromtrent zijn dan mogen deze altijd gemaild worden naar opoetersetennisclub@gmail.com
of gesteld worden aan de bestuursleden tijdens de kletskesavond nu vrijdag 15 oktober 2021.
Met sportieve groeten,
Het bestuur.

