
 

Beste leden  

Bij deze verzoeken we jullie om de contributie voor 2023 vanaf 1 januari, doch uiterlijk 31 januari a.s. over te 
maken.  

   

SENIOREN (op 1 januari 2023 17 jaar of ouder)  zonder pas [*] € 117,00   met pas [*] € 135,50  

JUNIOREN (op 1 januari 2023 niet ouder dan 16 jaar) eerste kind   € 42,00                                                                           
2de en volgende kind  € 24,00  

                                                                               Per kind met pas [*] verhoging   € 18,50  

 

 GEZINSABONNEMENT (kinderen op 1 januari 2023 niet ouder dan 16 jaar)  € 300,00  

      Per gezinslid met pas [*] verhoging € 18,50   

65+ LEDEN (op 1 januari 2023 65 jaar of ouder)  zonder pas [*] € 88,00   met pas [*] € 106,50  

STUDENTEN      zonder pas [*] € 88,00   met pas [*] € 106,50   

STEUNENDE LEDEN (ontvangen geen ledenpas en beoefenen niet actief de tennissport)  € 10,00  

[*] = met KNLTB lidmaatschap en bijbehorende KNLTB pas 

Overmaken contributie  

De contributie graag vanaf 01-01-2023 doch uiterlijk vóór 01-02-2023 over te maken op 
rekeningnummer  NL34RABO0133520137 ten name van TV De Gelimmet te Mheer, onder 
vermelding van contributie  2023, je naam en geef aan of je wel of geen (KNLTB-)pas nodig hebt.  

Bij voorkeur de contributie per persoon met duidelijke vermelding overmaken.  

 

Bardiensten 

Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangt iedereen een mailing, waarin wij je vragen om je aan te  
melden voor bardiensten!  

Opzeggen lidmaatschap  
Wij gaan er natuurlijk niet van uit, want wij hopen je volgend jaar natuurlijk weer op onze  
tennisbanen te mogen begroeten en een fijne partij tennis te kunnen spelen. Maar als je toch hebt  
besloten je af te melden bij de vereniging, doe dat dan vóór 1 januari (i.v.m. postverwerking en  
administratieve afhandeling, vooral als je een lopend KNLTB lidmaatschap hebt). Wij dienen 
namelijk aan de KNLTB een afdracht te betalen van  €18.50 voor elk lid dat na 15 januari 

geregistreerd staat. De ervaringen van de afgelopen jaren laten zien dat niet alle leden zich dit 

realiseren. Daarom zijn we uit kostenoverwegingen helaas genoodzaakt om de KNLTB-bijdrage 
terug te vorderen bij niet tijdige opzegging. Laat het niet zover komen en zorg voor opzegging vóór 
1 januari als je je onverhoopt wilt afmelden bij onze  vereniging.  

Opzeggen dient per e-mail te gebeuren bij de ledenadministratie:  

Bert Vissers  

Pastoor Huijnenstraat 10  

6265 AE St. Geertruid  

tel. 043-4085661  

e-mail: leden.tvdegelimmet@gmail.com 


