Inschrijfformulier ViB-tennis
Voornaam

versie januari 2017

m/v

Achternaam

Geboortedatum
Voorletters

Adres
Postcode

Woonplaats

Telefoon

Mobiel

E-mailadres
Ondergetekende wenst met ingang van seizoen______ via de Stichting Verder in Balans ViB-daglid te worden
van A.L.T.C. Joy Jaagpad (deze organisaties worden verder genoemd ViB respectievelijk tennisvereniging).
Het seizoen loopt van 1 april tot 1 oktober.

Lidmaatschap
Via het ViB-tennislidmaatschap krijgt de deelnemer korting op de kosten van het daglidmaatschap van de
tennisvereniging en eventueel op door ViB te organiseren tennislessen. (Zie Voorwaarden)

Voorwaarden
Met de ondertekening van het inschrijfformulier ViB-tennis wordt de deelnemer daglid van de tennisvereniging
waardoor men op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op de banen van de tennisvereniging kan tennissen.
De tennisvereniging verstrekt ViB-tennissers de officiële KNLTB-ledenpas met bondsnummer. Nieuwe ViBtennissers leveren hiervoor éénmalig een pasfoto in en betalen éénmalig € 15,- extra administratiekosten. Zie
praktische informatie over ViB-tennis en de complete voorwaarden op de achterzijde, in de bijlage of op onze
website www.verderinbalans.nl.
Opzeggen: voor 15 oktober.
Restitutie: is niet mogelijk.
Nota bene: deelname aan ViB-tennis gebeurt op eigen risico. ViB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor
ongevallen en/of schade ontstaan door deelname.

Contributie
Deelnemers aan VIB-tennis zijn verschuldigd:
 Aan ViB: € 25 lidmaatschap per seizoen of een deel daarvan.
 Aan de tennisvereniging: de kosten van de KNLTB-ledenpas, deze bedragen € 50,- per 2017.
Het verschuldigde bedrag wordt door de tennisvereniging geïncasseerd.
 Aan de tennisleraar: deze kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en worden in goed overleg
per les aan de tennisleraar voldaan.
Ondergetekende verklaart tot de doelgroep (ex-kankerpatiënten) te behoren en onderschrijft de doelstelling
van de Stichting Verder in Balans (ViB) om door middel van bewegen en het onderhouden van
lotgenotencontact meer gezondheid en balans in het leven te bewerkstelligen.
Datum

Handtekening
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Voorwaarden voor ViB-tennis
1.

De stichting Verder in Balans (ViB) en A.L.T.C. Joy Jaagpad (verder genoemd ViB respectievelijk
tennisvereniging) bieden (ex-) kankerpatiënten de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief daglid te
worden van de tennisvereniging met speelrecht van 1 april tot 1 oktober.

2.

Het daglidmaatschap houdt in dat er alleen getennist kan worden op werkdagen van 09.00 tot
17.00 uur. Dat geldt ook voor deelname aan de laddercompetitie of andere tennisevenementen.

3.

Lidmaatschap tegen gereduceerd tarief houdt in dat deelnemers de tennisvereniging alleen de kosten
betalen van de benodigde KNLTB-ledenpas. Deze bedragen € 50,- per seizoen. Deze kosten worden
voor de start van het tennisseizoen automatisch geïncasseerd door de tennisvereniging.

4.

Nieuwe deelnemers aan ViB-tennis die nog niet over een KNLTB-ledenpas beschikken, leveren voor de
start van het tennisseizoen een pasfoto in en betalen éénmalig € 15,- administratiekosten aan de
tennisvereniging.

5.

Deelnemers aan ViB-tennis tennissen zo veel mogelijk met elkaar op woensdagmiddag van 15.00 –
17.00 uur. In onderling overleg kan een andere dag of een andere speeltijd worden bepaald.

6.

Deelnemers aan ViB-tennis hebben het recht met andere ViB-tennissers en leden van de
tennisvereniging te spelen op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

7.

Procedure
15 oktober

Uiterste datum waarop een eventuele afmelding voor ViB- tennis voor het
volgende tennisseizoen binnen moeten zijn.

1 november

ViB meldt aan de tennisvereniging wie aan ViB-tennis meedoet het
volgende tennisseizoen.

januari

De contributie van € 25,- voor het komende tennisseizoen wordt
door ViB gefactureerd. Deelnemers aan de ViB-bewegingslessen zijn
vrijgesteld van (extra) contributie voor ViB-tennis.

1 april
8.

Start van het nieuwe tennisseizoen.

Voor deelnemers aan ViB-tennis die niet door het ViB-bestuur worden aangemeld in november,
stopt het lidmaatschap van de tennisvereniging automatisch. Zij kunnen zich bij de
tennisvereniging opnieuw aanmelden als daglid of seniorlid tegen het normale tarief.

9.

Deelnemers van ViB-tennis krijgen bij voldoende belangstelling eveneens de mogelijkheid tegen
gereduceerd tarief deel te nemen aan door ViB georganiseerde tennislessen van Tennisschool
Simon.

10. De kosten van de tennislessen zijn niet begrepen in het lidmaatschap van ViB-tennis.
11. Het ViB-bestuur inventariseert voor de start van het tennisseizoen welke deelnemers belangstelling
hebben voor tennislessen om deze bij voldoende belangstelling te organiseren.
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