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Inschrijfformulier ViB-tennis  
versie april 2022 

Voornaam m / v Geboortedatum 

Achternaam Voorletters 
 

Adres 
 

Postcode Woonplaats 

Telefoon Mobiel 
 

E-mailadres 
 

 

 

Ondergetekende wenst met ingang van __________ via de Stichting Verder in Balans ViB-daglid te worden van 

A.L.T.C. Joy Jaagpad (deze organisaties worden verder genoemd ViB en Joy). 

 

Lidmaatschap 

Via het ViB-tennislidmaatschap krijgt de deelnemer korting op de kosten van het daglidmaatschap van Joy.  

Voorwaarden 

Met de ondertekening van het inschrijfformulier ViB-tennis wordt de deelnemer daglid van Joy waardoor men 

op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op de banen van deze tennisvereniging kan tennissen.  

Joy verstrekt ViB-tennissers de officiële KNLTB-ledenpas met bondsnummer. Nieuwe ViB-tennissers leveren 

hiervoor éénmalig een pasfoto in en betalen éénmalig extra administratiekosten. Zie praktische informatie 

over ViB-tennis en de complete voorwaarden op de achterzijde, in de bijlage of op onze website 

https://verderinbalans.nl. 

 
Opzeggen: vóór 1 december bij St. Verder in Balans én bij A.L.T.C. Joy Jaagpad. 

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 totaal € 75,-  per jaar verschuldigd: 

• Aan ViB: € 25,- lidmaatschap per jaar. 

• Aan Joy: € 50,- lidmaatschap per jaar. Het verschuldigde bedrag wordt door Joy geïncasseerd. 

• 55Plus ViB-tennis deelnemers met een Stadspas groene stip kunnen deze kosten vergoed 

krijgen uit het SeniorenSportFonds van de Gemeente Amsterdam! Aan te vragen bij de 

penningmeester van ViB. 
 

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 en Joy) bieden  

(ex-) kankerpatiënten de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief daglid te worden van de 

tennisvereniging. 

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 ViB-tennis deelnemers Joy € 50,- per jaar aan 

contributie betalen. 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 administratiekosten aan Joy. 

 
5. Procedure 

1 december Uiterste datum waarop een eventuele afmelding voor ViB- tennis voor het 

volgende tennisseizoen binnen moeten zijn bij ViB én bij Joy.  

januari/februari 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. 

 januari/februari Joy incasseert € 50,- contributie 

 

6. Deelnemers aan ViB-tennis moeten zich voor 1 december zowel bij ViB als bij Joy afmelden als zij 

het daarop volgende jaar niet meer willen deelnemen aan ViB-tennis. 

7. De kosten van eventuele tennislessen zijn niet begrepen in het lidmaatschap van ViB-tennis. 

8. 55Plus deelnemers aan ViB-tennis met een Stadspas groene stip kunnen hun contributies aan ViB en 

Joy vergoed krijgen uit het SeniorenSportFonds van de Gemeente Amsterdam. Aan te vragen bij de 

penningmeester van ViB. 

 
Amsterdam, april 2022 
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