
LIDMAATSCHAP REGLEMENT LTC LOENEN 
 

Algemeen 

Het lidmaatschap geldt voor een kalenderjaar en wordt telkens stilzwijgend verlengd. Een lid heeft recht om dagelijks 

gebruik te maken van de tennisbanen volgens de geldende regels. (zie website www.bekenhorst.nl) 

KNLTB-leden kunnen meedoen aan alles wat georganiseerd wordt onder auspiciën van de KNLTB en door de eigen 

vereniging. Kennismakingsleden kunnen dit  niet. 

Voor het bepalen van de contributie geldt de leeftijd, die het lid heeft op 1 januari van het betreffende jaar.  

 

Soort lidmaatschap en contributie: 

Voor het bepalen van de contributie geldt de situatie op 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Het bedrag wordt 

jaarlijks geïndexeerd. 

 

Soort lid Kenmerk Bedrag per 

kalenderjaar 

Senior (18 jaar en ouder) Alle rechten, Incl. KNLTB-lidmaatschap € 117,- 

junior (t/m 17 jaar) Alle rechten, Incl. KNLTB-lidmaatschap € 50,- 

Studentenlidmaatschap Alle rechten, Incl. KNLTB-lidmaatschap. Voorwaarde is, dat middels 

een OV-studentenkaart ieder kalenderjaar vóór 7 januari aangetoond 

dient te worden, dat men studeert. 

€ 45,- korting 

Kennismakingslid senior 

 

4 aaneengesloten maanden lid, geen KNLTB-lidmaatschap en geen 

stemrecht. Indien iemand aansluitend lid wordt, zal de reeds betaalde 

contributie in mindering worden gebracht op de contributie voor het 

betreffende kalenderjaar. 

Van het kennismakingslidmaatschap kan slechts éénmaal gebruik 

worden gemaakt.  

€ 50,- 

Arrangement “Maak kennis met tennis”: 

Kennismakingslid senior inclusief 4 proeflessen o.b.v. 4 pers* 

(waarvan contributie LTC €40,- en €35,- lesgeld Big Point) 

* meer personen is meer lessen of lagere kosten en vice versa  

€ 75,- 

Kennismakingslid junior (zomerlid) 2 aaneengesloten maanden lid, geen KNLTB-lidmaatschap. Indien 

iemand aansluitend lid wordt, zal de reeds betaalde contributie in 

mindering worden gebracht op de contributie voor het betreffende 

kalenderjaar. 

€ 15,- 

Arrangement “Maak kennis met tennis”: 

Kennismakingslid junior inclusief 4 proeflessen o.b.v. 4 pers* 

(waarvan contributie LTC €15,- en €35,- lesgeld Big Point) 

€ 50,- 

Rustend lid Dit lidmaatschap is bedoeld voor leden, die (tijdelijk) niet meer actief 

de tennissport willen beoefenen, maar wel verbonden willen blijven 

aan LTC Loenen (bijv. donateurs, oud-leden).  

o Men heeft geen recht om gebruik te maken van de banen en wordt 

niet aangemeld bij de KNLTB.  

o Indien men actief lid is en gedurende het kalenderjaar rustend lid 

wil worden, wordt geen restitutie van het restant van de 

contributie over het betreffende jaar verleend.  

o Indien een rustend lid weer kan en wil spelen, dient dit lid  een 

aanvullend bedrag te betalen tot de normale contributie. 

€ 20,- 

Introducé: Per dagdeel 

- senior maximaal 5 dagdelen per kalenderjaar 

- senior KNLTB-lid  

- junior 

 

€ 5,- 

€ 2,50 

€ 2,50 

 

Nieuwe leden 

Gedurende het gehele kalenderjaar kunt u zich inschrijven als lid van LTC Loenen. Indien u lid wordt tussen 1 mei en 1 

december, dan wordt korting verleend op de contributie van dat betreffende jaar. Persoonsgegevens worden vermeld op de 

ledenlijst, zodat leden elkaar kunnen benaderen, tenzij anders aangegeven op het inschrijfformulier.  

 

Inschrijfgeld (éénmalig) 

Senior: € 15,- p.p. 

Junior: € 5,- p.p. 

Kennismakingsleden betalen geen inschrijfgeld.  

http://www.bekenhorst.nl/


 

 

 

Wijze van betalen 

Automatische incasso 

Om de kosten zo laag mogelijk te houden gaat de voorkeur sterk uit naar betaling door middel van automatische incasso. Bij 

voorkeur wordt het verschuldigde bedrag in één termijn afgeschreven. Er is een mogelijkheid om per kwartaal te betalen. De 

kosten hiervoor bedragen € 3,25 per incasso. Dit komt neer op € 13 extra per jaar per lid. Voor een gezin met meerdere 

gezinsleden blijft het extra bedrag 3,25 per incasso indien van hetzelfde rekeningnummer wordt afgeschreven. Nieuwe leden: Bij 

het inschrijven wordt tevens gevraagd te tekenen voor automatische incasso. M.i.v. 1 januari 2010 zal de contributie alleen via 

automatische incasso worden geïncasseerd. Het (eerste) bedrag zal jaarlijks rond 31 maart worden geïncasseerd.  

 

Overschrijving 

In uitzonderlijke situaties (te bepalen door het bestuur) kan een lid betalen door middel van overschrijving . De betaling dient 

uiterlijk op 31 maart van het betreffende jaar te zijn bijgeschreven op de rekening (rek.nr. NL64RABO0336703848) van LTC 

Loenen. 

 

Indien een lid niet tijdig heeft betaald, dan heeft het bestuur het recht om het betreffende lid de toegang tot de tennisbanen van 

LTC Loenen te weigeren en de KNLTB-pas in te nemen. N.B. Ook al wordt toegang tot de tennisbanen geweigerd, omdat een lid 

niet heeft betaald, dan nog heeft het betreffende lid de betalingsverplichting voor het gehele kalenderjaar  

 

Wijzigingen doorgegeven 

Wijzigingen kunnen schriftelijk, telefonisch of per e-mail worden doorgegeven aan de ledenadministratie. Geef daarbij in ieder 

geval uw naam, adres en KNLTB-lidmaatschapsnummer aan. De wijziging wordt binnen enkele weken in de administratie van 

LTC Loenen doorgevoerd. Informatie vanuit de vereniging zal gelijk daarna op uw nieuwe (e -mail)adres worden bezorgd. Op de 

ledenpas zal de wijziging pas in het volgende kalenderjaar zijn doorgevoerd.  

 

Jaarlijkse distributie ledenpas 

De ledenpas wordt na de Algemene Ledenvergadering (meestal begin maart) naar de leden verstuurd.  

 

Nieuwe ledenpas of spoedpas 

Indien uw pas is zoekgeraakt, of u heeft met spoed een (nieuwe) pas nodig, dan kan een (duplicaat -)pas worden aangevraagd. 

Aanvragen dient telefonisch te gebeuren bij de ledenadministratie. Voor het aanvragen van deze pas wordt €  5,- in rekening 

gebracht. 

 

Opzeggen 

Het lidmaatschap kan door een lid alleen worden beëindigd per eind van het lopend kalenderjaar. Tussentijds opzeggen is 

mogelijk, maar leidt niet tot restitutie van het restant van de contributie over het betreffende jaar.  

Opzeggen dient schriftelijk of per e-mail (aan: leden@bekenhorst.nl ) te gebeuren vóór 1 december voorafgaand aan het volgende 

kalenderjaar.  Geef daarbij in ieder geval uw naam, adres en KNLTB-lidmaatschapsnummer aan.  

U krijgt schriftelijk of per e-mail een bevestiging van uw opzegging. De opzegging is pas definitief, wanneer het lid hiervan een 

bevestiging heeft gehad van LTC. 

 

Langdurig niet kunnen spelen 

Indien een lid langere tijd niet kan spelen, door bijvoorbeeld ziekte, zwangerschap of een blessure, dan wordt geen restituti e van 

(een deel van) het lidmaatschapsgeld verleend over het lopende jaar. Het zogenaamde blessurelid is komen te  vervallen.  

 

Slotbepaling 

In situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van LTC Loenen (na overleg met alle betrokkenen).  

 

Diversen: 

Een vereniging wordt gedragen door de leden. Van alle leden wordt verwacht, dat zij zich inzetten voor vrijwilligerstaken bin nen 

de vereniging: van ieder senior- en studentenlid wordt verwacht, dat zij deelnemen aan bardiensten draaien, schoonmaa k kantine 

of parkonderhoud. Op deze manier hopen we de kos ten van het lidmaatschap zo laag mogelijk te houden. 

U krijgt tijdig een rooster toegezonden, waarop staat aangegeven, wanneer u wordt verwacht. Indien u op het betreffende tijdstip 

bent verhinderd, dient u zelf voor vervanging te zorgen! 

 

Wij wensen u veel tennisplezier bij LTC Loenen  

 

Bestuur LTC Loenen 

Loenen, 2-9-2019 

 

mailto:leden@bekenhorst.nl

