
Contributie 

De contributie wordt elk jaar opnieuw vastgesteld en moet tijdig worden voldaan op het Rabobank - 

rekeningnummer:  NL27 RABO 0366 9677 38 t.n.v. Tennisclub Siddeburen. 

Contributie 2018 

Senioren (18 jaar en ouder) € 95,00 

Junioren 14 t/m 17 Jaar € 60,00 

Junioren tot 14 Jaar € 55,00 

Inschrijfgeld eenmalig € 19,00 

 

Nieuwe leden kunnen in 2018 voor € 20,- lid worden, waarbij men zich ook direct inschrijft als lid 

voor het jaar 2019 waarbij in dat jaar het normale contributie tarief geldt. 

 

Bij meerder gezinsleden wordt per opvolgend jeugdlid € 5,- korting gegeven. 

Het jeugdlid moet dan op het adres van de andere gezinsleden woonachtig zijn. 

Voorbeeld: 

Jeugdlid 1  geen korting 

Jeugdlid 2 € 5,- korting 

Jeugdlid 3 € 10,- korting 

Enz. 
 

 

Een juniorlid 14 t/m 17 jaar wordt seniorlid in het jaar dat hij of zij 18 jaar wordt. 

Een juniorlid tot 14 jaar wordt juniorlid 14 t/m 17 jaar in het jaar dat hij of zij 14 jaar wordt. 

 

Lidmaatschap 
De aanmelding dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie d.m.v. het invullen van het 

inschrijfformulier. Dit formulier is op de website van Tennis Vereniging Siddeburen 

(www.tvsiddeburen.nl) middels de link inschrijven als nieuw lid op te vragen (organisatie – 

lidmaatschap). Vervolgens dient u het formulier printen en daarna volledig ingevuld met pasfoto 

opsturen naar de ledenadministratie. 

Postadres ledenadministratie TV Siddeburen:  

Onno Bosman  

Oudeweg 61  

9628 CB Siddeburen 

 

Gespreide betaling:  

Voor gezinnen met 3 of meer leden woonachtig op het zelfde adres is gespreide betaling mogelijk. De 

contributie kan in maximaal 3 termijnen worden betaald. 1e termijn voor 1 april, 2e termijn voor 1 juli 

en 3e termijn voor 1 oktober. Gespreide betaling moet schriftelijk middels een mail bij de 

penningmeester van onze vereniging worden aangevraagd.  

  

Competitielidmaatschap:  

Genoemde lidmaatschap is mogelijk voor leden die alleen competitie KNLTB of  

OGTB bij onze vereniging gaan spelen. Voorwaarde is dat je tevens lid bent van een andere  

vereniging in de regio Groningen en een bewijs hiervan aan de penningmeester van  

onze vereniging kunt overhandigen. De kosten van het competitielidmaatschap zijn € 37,50 (2018). 

Dit is exclusief de competitiekosten. Voor leden die lid zijn van een TKS vereniging (Tjuchem, 

Schildwolde, Kolham, Harkstede) zijn de kosten van het competitielidmaatschap € 18,00 (2018). 

 

 

http://www.tvsiddeburen.nl/


Vakantielidmaatschap 

Tennis Vereniging Siddeburen biedt de mogelijkheid om voor € 25,- per persoon gedurende de 

periode van juli tot en met augustus lid te worden van onze vereniging en onbeperkt gebruik te maken 

van de tennisbanen. Het lidmaatschap geldt alleen voor het jaar wanneer je lid wordt. De aanmelding 

dient schriftelijk middels mail te geschieden bij de penningmeester (zie website 

www.tvsiddeburen.nl). 

 

Sleutels kantine en hek 

Tegen een geringe borgsom zijn twee sleutels te verkrijgen. Een van de sleutels past op het 

toegangshek en de andere is voor de kantinedeur, om zo gebruik te kunnen maken van de kleedkamer, 

toilet en baanverlichting. Deze sleutels zijn verkrijgbaar bij: 

Onno Bosman  

Oudeweg 61  

 

Adreswijziging/opzegging 

Adreswijzigingen en opzeggingen van het lidmaatschap van Tennis Vereniging Siddeburen moeten 

schriftelijk of via mail gemeld worden bij de ledenadministratie (zie website www.tvsiddeburen.nl). 

Opzeggingen melden voor 31 december van het lopende kalenderjaar. Voor opzeggingen na deze 

datum is onze vereniging gerechtigd om contributie in rekening te brengen. 

Postadres ledenadministratie TV Siddeburen:  

Onno Bosman  

Oudeweg 61  

9628 CB Siddeburen 

 

 

http://www.tvsiddeburen.nl/
http://www.tvsiddeburen.nl/

