
Ledeninfo 2016 in het kort 
 

Uitgebreide ledeninfo vind je op onze website: www.tcholten.nl /vereniging/beleid-regels 

 
WELKOM BIJ TC HOLTEN 

De club waar je bijhoort, dat is wat wij willen zijn. Als lid van onze tennisvereniging krijg je niet alleen 

toegang tot ons prachtige tennispark met alle voorzieningen waar je het hele jaar door kunt tennissen op 

kunstgras. Of de kans om te trainen met twee voormalige Nederlandse toptennissers en lekker competitie te 

spelen door de weeks of in het weekend. Nee, je krijgt vooral toegang tot een hele enthousiaste groep 

tennisliefhebbers die graag wil dat jij het naar je zin hebt en je thuis voelt bij onze vereniging. Dat begint al bij 

de eerste kennismaking. Met dit A4-tje zetten we de belangrijkste ledenzaken voor je op een rij. Uitgebreide 

informatie vind je op onze website. Als je toch nog vragen hebt, bel of mail dan met Renée Klijnsma van 

onze ledenadministratie. Haar gegevens vind je onderaan. Veel plezier bij TC Holten. 

 

LID WORDEN & AFMELDEN 

Vraag informatie bij de ledenadministratie of kijk op de website voor het digitale aanmeldformulier 

www.tcholten.nl/222/home/222.html. Zodra je inschrijving met digitale (pas)foto ontvangen is door de 

ledenadministratie, ben je lid en word je aangemeld bij de KNLTB. Je pasje krijg je binnen ongeveer 2 weken 

thuis, zodra wij het van de bond hebben ontvangen en je betaling binnen is. 

Wil je je afmelden als lid voor het volgend jaar, kun je dit per email doen voor 1 december bij de ledenadm. 

 

CONTRIBUTIE 2016  

De contributie 2016 bedraagt voor senioren € 126,00 en voor junioren € 63,00. Nieuwe leden die dit jaar lid 

worden na 1 maart betalen iets minder (zie op de website volwassenen en jeugd bij contributie) en na 1 

augustus betalen ze voor de rest van 2016 senioren € 60,00 en junioren € 30,00. Dit bedrag maken nieuwe 

leden binnen 7 dagen na aanmelding over op de bankrekening van TC Holten. De volgende jaren wordt de 

contributie (bij automatische incasso) in 2 gelijke delen afgeschreven (eind feb. en eind juni). Je kunt je pasje 

afhalen tijdens de seizoenstart op zaterdag 19 maart van 14.00 – 16.00 uur. 

 

KNLTB-SPELERSPASJES 2016 

Je KNLTB spelerspas gebruik je op het afhangbord om te kunnen spelen. Je stelt de klok in op het tijdstip 

dat je begint en kunt dan een half uur spelen (enkel) of drie kwartier (dubbel). Als je niet afhangt, mag 

iemand anders je altijd van de baan halen mits deze wel afgehangen heeft. 

Bij verlies van je pas kun je bij de ledenadministratie voor  € 5,00 een nieuwe pas (duplicaat) aanvragen. 

 

KLEDING EN SCHOENEN 

Het is verplicht sportkleding en de juiste tennisschoenen te dragen.Sportkleding is een trainingspak (dus 

geen spijkerbroek e.d.) en bij warmer weer tennisshirt en tennisbroek of rok ( dus geen afgeknipte 

spijkerbroek, wielrennersbroek e.d.). De juiste tennisschoenen zijn tennisschoenen met profiel, maar geen 

noppenprofiel. 

 

OPENING KLEEDKAMERS & AANSCHAF SLEUTEL VOORDEUR 

De voordeur van het clubhuis is alleen tijdens bardiensten geopend. Ieder lid kan een sleutel kopen voor  

€ 4,50 bij de ledenadministratie. Op deze manier kun je altijd gebruik maken van de kleedruimtes en van de 

lichtknoppen (in de gang) voor de baanverlichting. Vergeet niet weer de deur op slot te doen! 

 

TENNISTRAINING 

Als je lid bent, kun je tennistraining volgen van Marc IJzerman of een van de andere trainers (zie website / 

vereniging / trainer). Vrijwel alles is mogelijk in overleg met de trainers. 

 

BARDIENST OF ANDERE CLUBTAAK 

Wij draaien net als elke vereniging op de inzet van onze leden. Elk lid geeft zich daarom bij aanvang van het 

seizoen (verplicht) op voor een bardienst of andere clubtaak. Doe je dit niet of kun je niet, dan betaal je een 

vergoeding van € 25,00. 

Ledenadministratie 

R. Klijnsma / Kollingserf 31 / 7451 XA  Holten / 0548-362829 / ledenadm@tcholten.nl 

Bankgegevens TC Holten: NL68 RABO 0328 5607 23 

 

Clubhuis TC Holten: Valkenweg 6, 7451 HN Holten / 0548-363177 / www.tcholten.nl / wifi: tcholten 

 

 

http://www.tcholten.nl/222/home/222.html

