
             

Lidmaatschap 
 
Als lid van de tennisvereniging heeft u toegang tot ons hele tennispark. Met uw spelerspas 
kunt u van eind maart t/m oktober gebruik maken van onze 7 gravelbanen en in de winter 
van onze mooie hal. Daarnaast kunt u deelnemen aan onze competities, toernooien en 
andere activiteiten. 
 
Lid worden kan gedurende het hele jaar. De hoogte van de contributie wordt jaarlijks 
vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. Uiteraard is het tarief dat u het eerste jaar 
betaalt afhankelijk van het moment van aanmelden. 
Daarnaast is er een speciaal zomerlidmaatschap, waarbij u voor een gunstig tarief lid bent 
van juni t/m september. Ook is er een speciaal kennismakingslidmaatschap voor een periode 
van 6 maanden. 
 
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).  
 
Spelen op de vereniging 
Na inschrijving ontvangt u tegen een borg van € 40,- alvast een tijdelijke spelerspas, zodat u 
direct kunt spelen. Met dit pasje hangt u voor het spelen af op ons digitale afhangbord. Het 
bord vermeldt op welke baan u speelt en tot hoe laat de baan voor u is gereserveerd. Zonder 
spelerspas is het niet mogelijk om op de banen te spelen of aan toernooien en competities 
deel te nemen. 
 
Na ontvangst van de contributie en het eventuele inschrijfgeld ontvangt u binnen enkele 
weken uw definitieve KNLTB-pas. Wanneer u uw spelerspas kwijt raakt, kunt u bij de 
ledenadministratie een nieuwe spelerspas aanvragen. De kosten bedragen € 7,50 en moeten 
vooraf worden betaald. 
 
Uiteraard zijn bestuursleden en alle overige leden graag bereid u tijdens uw eerste bezoek 
aan ons park op weg te helpen.  
 
Voor beginners is het raadzaam om enkele lessen te nemen. Door gericht te oefenen krijgt u 
sneller de techniek onder de knie. En hoe beter de techniek, hoe groter het spelplezier! 
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Toegang tot het tennispark 
Om toegang te krijgen tot het tennispark, het clubhuis en de hal heeft u een keycard nodig. 
Ook voor uw bardienst is deze kaart nodig. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven 
dat u deze wilt bestellen. U betaalt hiervoor een borg van € 10,-.  
 
Actief bij de vereniging 
Het bestuur wil u graag betrekken bij het sociale leven van de vereniging. U kunt daar zelf 
aan bijdragen door actief deel te nemen aan de vele evenementen die worden 
georganiseerd. In het clubhuis op het prikbord en op onze website vindt u meer informatie 
over evenementen. 
Ook is het mogelijk om zitting te nemen in een van de vele actieve commissies. Uw vrijwillige 
inzet voor de vereniging zal zeer worden gewaardeerd.  
 
Beëindigen van het lidmaatschap 
Uw lidmaatschap loopt t/m 31 december van het lopende jaar (tenzij anders vermeld) en 
wordt elk jaar met een jaar verlengd. Indien u het lidmaatschap aan het eind van het jaar 
wilt beëindigen, dan dient de opzegging schriftelijk voor 1 december binnen te zijn bij de 
ledenadministratie (ledenadministratie@ntcdewiltsangh.nl). 
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