
 

Extra informatie: contributie nieuwe leden per 1 januari 2018 

 

 Door in te schrijven op of na 1 oktober verplicht een nieuw lid zich tevens lid te 
blijven gedurende het gehele daaropvolgende verenigingsjaar en is daarvoor dus 
contributieplichtig!  

 Studenten dienen hun collegekaart of bewijs van inschrijving te tonen bij 
inschrijving. Incasso vindt plaats volgens seniorentarief. Het verschil wordt achteraf 
verrekend.  
Nieuwe leden ontvangen hun pas na ontvangst van de contributie voor het lopende 
verenigingsjaar. Voor de volgende jaren dient een machtiging voor automatische 
incasso te worden afgegeven. De contributie wordt dan in twee termijnen (februari 
en mei) van 50% geïncasseerd. Indien u een nota wenst, is dat mogelijk tegen 
administratiekosten (zie onder).  

 
Kennismakingslidmaatschap NTC De Wiltsangh 
Het kennismakingslidmaatschap is een leuke manier om kennis te maken met 
tennisvereniging NTC De Wiltsangh en de tennissport. Zijn je vrienden, kinderen of 
kleinkinderen al lid van NTC De Wiltsangh? Dan kun je samen lekker tennissen door dit 
lidmaatschap. 
 
Wat houdt het kennismakingslidmaatschap precies in? Voor € 65,-- p.p. voor volwassenen en 
€ 35,-- p.p. voor jongeren (tot en met 18 jaar) kun je onbeperkt tennissen op onze 
buitenbanen en/of onze tennishal. Ook kun je meedoen met de racketochtenden en 
racketavonden en is een mogelijkheid tot meedoen aan gezelligheidstoernooitjes. Het 
kennismakingslidmaatschap heeft een looptijd van 6 maanden en is eenmalig. 
 
Aanmelden voor een kennismakingslidmaatschap: Je kunt je aanmelden door een email te 
sturen naar: ledenadministratie@ntcdewiltsangh.nl. Gebruik hiervoor het 
aanmeldingsformulier, dat te vinden is op de website (kopje Lidmaatschap).  
 
Looptijd van het lidmaatschap  
Het lidmaatschap loopt van januari t/m december en wordt jaarlijks verlengd. Indien u het 
lidmaatschap wilt opzeggen per 1 januari van het volgende jaar, dient u dit voor 1 december 
van het lopende jaar schriftelijk te doen bij het secretariaat.  
 
Let op: Bij het afhalen van uw jaarpas bevestigt u dat u voor het gehele jaar lid bent van de 
vereniging. Er zal geen restitutie van de contributie plaatsvinden. 
  
Contributie donateurs  
Doneren aan de vereniging kost € 50,00 per jaar. De volledige incasso vindt plaats in 
februari.  
 
Overige tarieven  
Administratiekosten   €7,00    Nota’s  
Keycard    €10,00 (borg)  Toegang tot kantine en hal  
Tijdelijke pas    €40,00 (borg)   Voorlopig inschrijvingsbewijs 
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