Royal Antwerp Tennis Club v.z.w.
stamnummer 0002

Aansluitingsvoorwaarden 2019
Duur seizoen : begin april tot eind september
in functie van de weersomstandigheden.

I. Tarieven 2019 voor reeds aangesloten leden.
- Senior (M/ V) - …………………………..………………
- Nieuwe leden (laatste maal lid in 2013) .....................
- Juniors leden
(alg.mod. a)………………..………….
- Mini Junior leden (alg.mod. a)……………………..…….
- Kids
(alg.mod. a)………….……………..….
- Gezin (minstens 2 inwonende kinderen) ……………….
- Dagabonnement 60+ ……………………………………..
- Lid worden na 15 juli ……………………………….……..

130 €
115 €
60 €
35 €
25 €
325 €
100 €
80 €

(1)
(2)(3)

III. Tarieven 2019 voor steunende leden.
- Senior (M/ V) ………………….……………... vanaf 25 €
IV. Belangrijke opmerkingen bij verwijzingen hierboven.
(1) Inwonende kinderen - het adres op de indentiteitskaart geldt als bewijs.
(2) Min. 60 jaar in 2019. Geen competitie - geldig Ma, Di, Do, Vr van 10 tot 17u. – verzekering incl.
(3) Wel geldig bij interne niet officiele tornooien ingericht onder de leden zelf.
V. Algemene modaliteiten.
a.
b.
dc.

d.
e
f.
g.

h.

Juniors vanaf '01 t.e.m.'06 - Mini Junior vanaf '07 t.e.m.'09 als geboortejaar.
Kids vanaf ‘10 als geboortejaar
In het lidgeld zijn VTV-aansluiting en verzekering begrepen.
Het lidgeld is ONDEELBAAR d.w.z. dat onder geen enkele voorwaarde, de bovenvermelde
tarieven kunnen verminderd worden.
Niet volledig gestort lidgeld heeft tot gevolg dat men geen recht heeft op een lid/ speelkaart.
Artikel 9 van de Statuten bepaalt eveneens dat leden, die gedurende het seizoen wensen
ontslag te nemen, geen recht hebben op terugbetaling van het gestorte lidgeld.
De lidgelden dienen uitsluitend gestort op bankrekening BE76 2200 2031 7795 van Royal
Antwerp Tennis Club v.z.w. bij de BNP Fortis.
De betaling van het lidgeld betekent dat het lid de Statuten en het Huishoudelijk Reglement
aanvaardt – deze documenten liggen ter beschikking in de «Tennisdoos », in onze Chalet.
De aansluiting van nieuwe leden is onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van
Bestuur (het Comité) van Royal Antwerp Tennis Club v.z.w. Hiertoe dient een volledig
ingevuld Toetredingsbulletin door één peter tegengetekend, aan de Raad van bestuur
overgemaakt, dat binnen de kortst mogelijke tijd beslist.
Een recente pasfoto bestemd voor de lid/ speelkaart dient bijgevoegd. In geval van aanvaarding en zodra het verschuldigd lidgeld volstort is, wordt de lid/ speelkaart aangemaakt. Vanaf
dat ogenblik mogen de tennisterreinen betreden worden.
Toetredingsbulletins liggen ter beschikking in de “Tennisdoos” (purper kasje naast
reservatiebord) of kunnen op onze website www.antwerptennis.be afgedrukt worden (menu
item “lidgelden” of men kan rechtstreeks via de website online lidmaatschap aanvragen (menu
item “lid worden”.)
Nieuw aangemaakte lid/ reserveringskaarten liggen ter beschikking in de “Tennisdoos”
In overeenstemming met de GDPR wetgeving aanvaard men bij aansluiting bij de club het
gebruik van mailadres en gegevens voor intern gebruik en aansluiting Tennis Vlaanderen.

VI. De terreinen mogen niet betreden worden indien het volledige lidgeld niet vereffend is ! ! !
VII. Verantwoordelijke Ledenadministratie
Ledenadministratie: Frank De Lauwer – Van Dornestraat, 76 2100 Deurne
0476 27 66 04
e-mail: info@antwerptennis.be
website: www.antwerptennis.be

