
Contributiebedragen Tennis- en Padelvereniging TEZ

Senior € 150,00
Junior €   84,00
Winterlid €   90,00
TennisPadelKids €     7,50

• Het lidmaatschap geldt voor een heel jaar: het jaar loopt van 1 januari t/m 31 decemer. Het lidmaatschap wordt,
zonder schriftelijke opzegging voor 1 december van het lopende verenigingsjaar, telkens automatisch met een jaar
verlengd.

• Het winterlidmaatschap loopt van 1 oktober t/m 31 maart.

• Een kind komt alleen in aanmerking voor een TennisPadelKids lidmaatschapals er ook les wordt gevolgd bij onze 
aangesloten tennisschool. Het TennisPadelKids lidmaatschap geldt alleen voor het eerst lopende seizoen, daarna wordt
het lidmaatschap automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap.

• Om vrijwilligerswerk te promoten binnen de club zal er per lid (of ouder van jeugdlid) verwacht worden dat er 3 keer (2x 
voor de jeugd) per jaar word meegeholpen met enige vorm van vrijwilligerswerk op en voor de club. Deze bijdrage kan 
ook afgekocht worden met een contributie-verhoging van € 30 per jaar. Dit word verrekend in opvolgend contributiejaar.
Hiervoor kunnen dan extern mensen ingehuurd worden om de taken die we intern niet gedaan krijgen uit te voeren.

• Opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk per post of e-mail. Alleen in bijzondere gevallen kan gehele of
gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot betalen van de contributie worden verleend.

Leeftijden

Senior 18 jaar en ouder
Junior t/m 17 jaar
Tennis/Padel kids t/m 10 jaar

Voor alle leeftijden geldt de leeftijd die in het contributiejaar wordt bereikt.

Gezinskorting

2 gezinsleden € 10,00
3 gezinsleden € 35,00
4 gezinsleden € 55,00
5 gezinsleden € 65,00

De korting word bepaald per 1 januari van het lopende contributiejaar en wordt toegepast op het jongste gezinslid.
Bij het bepalen van de kortingen worden de volgende leden uitgesloten:

• TennisPadelKids
• Ondersteunende leden
• Leden met een zomer of winter lidmaatschap
• Ere leden
• Leden met een competitie lidmaatschap

Ledenadministratie
Anneloes de Boer
Haarspithoek 57
7546 KG Enschede

Telefoon: 053-4778638
leden@tezenschede.nl
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