Tennisvereniging ALTA
Voorwaarden verbonden aan het Lidmaatschap
Seniorleden zijn leden die in het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar
bereiken/hebben bereikt.
Juniorleden zijn leden die in het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 8 jaar bereiken/hebben bereikt totdat zij
in een lopend verenigingsjaar de leeftijd van 18 jaar bereiken. Voor juniorleden, die in het lopende verenigingsjaar de leeftijd van 13 jaar nog niet hebben bereikt is jeugdtraining verplicht, uitzonderingen daargelaten.
Mini's zijn jonge kinderen tot en met de leeftijd van 7 jaar in het lopende verenigingsjaar. Zij zijn verplicht de
jeugdtraining te volgen, uitzonderingen daargelaten.
NB. ALTA laat junioren zonder ervaring en minileden slechts toe indien zij training kunnen volgen. Indien dit door
capaciteitsproblemen onmogelijk is worden zij op een wachtlijst geplaatst.
De kosten voor training zijn niet inbegrepen in de contributie.
Contributie 2017
Seniorleden:
€ 220,00
Juniorleden:
€ 135,00
Minileden:
€ 80,00
Inschrijfgeld
Senioren:
€ 25,00
Inschrijfgeld is verschuldigd bij (her)inschrijving als lid

Jeugdtraining:
Donateurs:
Blessureleden:

€ 137,50
€ 35,00
€ 75,00

Junioren

€ 10,00

€ 10,- per jaar extra voor leden die geen automatische incasso willen.
Met ingang van 2016 moeten leden, die geen automatische incasso willen, € 10,= per jaar extra betalen.
Blessurelidmaatschap
Om voor een blessurelidmaatschap in aanmerking te komen, geldt:
 Voor 1 april moet het aangeven zijn;
 Je ontvangt geen KNLTB pasje en
 Je kan het hele jaar niet tennissen.
Reductie
Het bestuur verleent een korting van 50% op de van toepassing zijnde contributie aan leden die na 30 juni van
het lopende verenigingsjaar lid worden, zij verplichten zich het daaropvolgende jaar lid te blijven.
Bardienst
ALTA heeft de bar in eigen beheer en dat betekent dat leden bardiensten draaien. Voor competitiespelers zijn 3
bardiensten per jaar verplicht en voor recreatiespelers zijn 2 bardiensten per jaar verplicht. Voor leden van 70
jaar of ouder is de bardienst niet verplicht, maar wordt wel zeer gewaardeerd.
Introductie
1. Leden hebben de mogelijkheid derden op onze banen te introduceren. Zij dienen dit te vermelden in het i ntroductieboek, waarna hen tegen betaling van € 5 een introductiepasje wordt verstrekt. Conform het Huishoudelijk Reglement kan een specifieke persoon slechts vijfmaal per seizoen worden geïntroduceerd.
2. Het bestuur kan een tijdelijke introductie verlenen aan personen die slechts in de maanden juli en augustus
willen gebruikmaken van de faciliteiten van de club. De te betalen vergoeding hiervoor is voor het jaar 2006
vastgesteld op € 60. Deze personen verkrijgen voor deze periode een speciaal introductiepasje met pasfoto.
3. Jeugdleden van andere ITA-verenigingen hebben de mogelijkheid om zich tijdens de officiële zomervakantie
gratis op ons park te laten introduceren door een lid van onze vereniging. Hun KNLTB-pasje dient te worden
gebruikt om banen te reserveren conform het geldende baanreglement.

Opzeggen
Schriftelijk, liefst per e-mail vòòr 1 december van het lopende verenigingsjaar, Slechts een bevestiging
van uw tijdige opzegging door de Ledenadministratie vrijwaart u van uw contributieverplichtingen in het
volgende verenigingsjaar.
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