
 

 

Informatie Nieuw Lid 

 

De contributie is om een heel jaar te kunnen tennissen op de 

nieuwe banen [ smashcourt ] in Biervliet. Als het niet vriest, kun je 
tennissen. Opzeggen van het lidmaatschap voor volgend jaar,  vóór 1 

december van het lopende jaar.  

  

Contributie 

Jeugdlid: € 40,00 (tot het jaar dat je 18 jaar wordt) 

Vanaf 18 tm 25 jaar: € 60,00 
Senioren (vanaf 26 jaar): € 85,00 

Gezinsabonnement: (max. 2 senioren en meerdere junioren binnen 1 gezin) 

€ 210,00  

[ Zie voor combi-abonnement pagina 2 !  ] 
 

Competitie 

Er is ook een mogelijkheid om competitie te spelen, district of landelijk. 
De teamsamenstellingen zijn afhankelijk van het aantal hiervoor inschrijvende leden.   

Veelal  moet dit  gebeuren vóór 1 december. Je krijgt er tijdig een bericht van. 

Voor verdere informatie met betrekking tot competitie spelen kunt u zich richten tot onze 
competitieleiders 

 

Petra van Strien : mpvanstrien@gmail.com     

Laure van Strien : mpvanstrien@gmail.com     
         

Tennislessen 
Via je lidmaatschap bestaat ook de mogelijkheid om tennislessen te volgen. In het voorjaar en 
najaar starten de diverse lessen op.  De formulieren worden op tijd door de vereniging 

verspreid.De tennislessen worden gegeven door Tennisschool TenJB. 

  

Aanmelden en/of bij TV Biervliet   voor lessen : Petra van Strien : mpvanstrien@gmail.com 
 : 

voor lidmaatschap : (Ledenadmin/secretaris): 

email :   bestuur@tvbiervliet 

    hans_r58@ hotmail.com 

  renatahans@zeelandnet.nl 

  
De volgende gegevens zijn nodig voor het aanmelden bij de KNLTB: 

Voor en achternaam     …………………………… 

Geboortedatum     …………………………… 

Straatnaam, nummer, toevoeging   …………………………… 
Postcode      …………………………… 

Plaats       …………………………… 

Land       …………………………… 
E-mail adres      …………………………… 

Telefoon      …………………………… 

Speelsterkte (indien je al ergens anders lid bent/was). …………………………… 
Pasfoto. Deze is tegenwoordig verplicht en wordt op je pasje gescand. 

  

Tevens voor de financiële administratie: Ik ben wel/geen lid van de Voetbalvereniging 

Biervliet. [ Graag doorstrepen wat niet van toepassing is.] 
 

Met vriendelijke groeten,  Bestuur TV Biervliet.   
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Info van toepassing voor hen welke lid zijn/worden van TV Biervliet én 

VV Biervliet. 
 

Beste leden, 

  

Graag aandacht voor onderstaande. 

  

Met ingang van het nieuwe voetbalseizoen 2015/2016 is het mogelijk om 20 

Euro korting te krijgen op je lidmaatschap. Deze korting is alleen van 

toepassing indien je naast een lidmaatschap bij VV Biervliet ook lid bent van 

Tennisvereniging Biervliet.  

Wij hebben geen gezamenlijk ledenbestand, daarom vragen wij u de korting 

zelf terug te vragen. 

  

Hoe werkt het? 

  

Na ontvangst van uw contributie rekening, verzoeken wij u deze normaal te 

betalen. 

  

De korting kunt u gedurende het resterende kalenderjaar (2015) verkrijgen 

door het inscannen van uw tennispas (2015) en uw voetbalpas (2015/2016). 

Deze scans (graag voorzien van rekeningnummer) kunt u mailen naar één van 

onderstaande emailadressen. 

Wij storten het geld dan terug op uw rekening. 

  

Graag mailen naar:    

 

de penningmeester van de Tennisvereniging : rapdepoorter@kpnplanet.nl  

  

 of naar 

 

de penningmeester van de Voetbalvereniging : jaafje@zeelandnet.nl 

  

Let op: 

 U heeft per lid slechts 1 keer per kalenderjaar recht op korting. 

 De korting wordt maar 1 keer uitgekeerd of door de voetbal, of door 

de tennis, niet door beiden. 

 De korting geldt niet in combinatie met andere kortingen, zoals 

gezinsabonnementen etc. 

   

Wij wensen u veel sportplezier. 

Namens beide verenigingen, de penningmeesters. 

 

Groeten, 

mailto:rapdepoorter@kpnplanet.nl
mailto:jaafje@zeelandnet.nl


Ronny  & Aafje 


