INFORMATIEBULLETIN / INSCHRIJFFORMULIER
Tennis Vereniging NECKSLAG
Onze vereniging heeft zijn domicilie in Tenniscentrum Neckslag. Het tenniscentrum is gevestigd aan
de Neckerstraat 133, 1456 BC WIJDEWORMER, Tel. 0299-430573.
Vrij spelen is altijd mogelijk op de TVN-banen buiten en alleen bij slecht weer of veel wind binnen
in hal 1. Denk wel aan het juiste schoeisel. Zowel buiten als binnen zijn er behalve de TVN-banen
ook les- en verhuurbanen. Op het het Jiba afhangsysteem staat in het banenplan aangegeven welke
banen beschikbaar zijn voor vrij spelen. Je kunt dus met het lidmaatschap van Tennisvereniging
Neckslag het gehele jaar buiten tennissen.
Welke redenen zijn er nog meer om juist van TV Neckslag lid te worden?
Via het lidmaatschap van TV Neckslag profiteer men van een speciaal tarief voor overdekt tennis
tijdens de winter. Dit betekent dat leden elke dag van 12.00 tot 18.00 uur (7dagen per week) in het
winterseizoen een baan kunt huren tegen een gereduceerd tarief. De enige restrictie is dat bij
enkelspel één persoon lid dient te zijn van TV Neckslag en bij dubbelspel twee.
Wat hoef je niet?
 Inschrijfgeld betalen
 Bar of kantine diensten lopen
 Onderhoud van banen plegen
 Schoonmaken
 Op een wachtlijst staan
Door je lidmaatschap bij TVN ben je tevens lid van de KNLTB en daardoor gerechtigd competitie en
toernooien te spelen. Bij de tennisvereniging kun je mee doen aan clubkampioenschappen,
racketavonden en overige gezelligheidstoernooien in het zomerseizoen.
Secretariaat
Website
Ledenadministratie e-mail

: Postbus 532, 1440 AM Purmerend
: www.tvneckslag.nl
: ledenadministratie@tvneckslag.nl

Overzicht Contributie 2014:
Jeugd tot en met 11 jaar 1)
Junioren, 12 tot en met 17 jaar 1)
Studenten, 18 tot en met 27 jaar 2)
55+ leden 3)
Senioren

€ 75,00
€ 105,00
€ 125,00
€ 160,00
€ 160,00

1) Jeugdleden t/m 17 jaar mogen op werkdagen en in het weekend tennissen tot 18.00 uur.
2) Er dient een kopie van inschrijving van de onderwijsinstelling te worden afgegeven of gemaild.
Voor de jaarlijkse verhoging van de contributie wordt het prijs-indexcijfer gevolgd.
Gezinskorting wordt verleend als 4 of meer personen, in één gezin, als lid van TV Neckslag
zijn ingeschreven. De gezinskorting bedraagt totaal per gezin: € 50,00.
Indien men na deze informatie besluit lid te worden van onze vereniging, verzoeken wij bijgaand
inschrijfformulier, ingevuld en ondertekend in de blauwe bus tegenover de ingang van de
tennisshop te deponeren, of te sturen naar: Ledenadministratie TV NECKSLAG, Postbus 532,
1440 AM Purmerend of per e-mail via ledenadministratie@tvneckslag.nl
Het is verplicht een goed lijkende pasfoto (liefst digitaal in JPEG –formaat 300*400 pxls) aan te
leveren! Deze kan gemaild worden naar ledenadministratie@tvneckslag.nl .
In verband met het aanmaken van de spelerspas – zonder welke men niet kunt spelen/afhangen –
is het van belang dat je je zo snel mogelijk met een pasfoto aanmeldt.
Pas nadat de betaling bij ons binnen is, wordt de ledenpas aan u toegestuurd.
Rabobank
: Iban NL19 RABO 0124914470

Uittreksel statuten Tennisvereniging Neckslag
Naam en oprichtingsdatum:
De vereniging draagt de naam: Tennisvereniging Neckslag
Zij is opgericht op 1 April negentienhonderd één en negentig en wel voor onbepaalde tijd.
Zetel
De vereniging is gevestigd te Wijdewormer.
Doel:
1. De vereniging heeft als doel het doen beoefenen en bevorderen van de tennissport
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door:
a. het geven van gelegenheid tot beoefenen van het tennisspel
b. het vormen van een band tussen haar leden
c. het maken van propaganda voor het tennisspel
d. het vertegenwoordigen van haar leden tegenover: De KNLTB.
Aanmelding en toelating
1. Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt door het indienen bij de ledenadministratie van
een ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier. Betreft het een aanmelding van een
minderjarige dan moet het formulier mede zijn ondertekend door de persoon die de macht
uitoefent over deze minderjarige.
2. Het bestuur beslist omtrent de toelating van senior, junior en ondersteunende leden.
3. Bij niet toelating door het bestuur tot senior of juniorlid kan de algemene vergadering alsnog tot
toelating besluiten, echter slechts met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldig
uitgebrachte stemmen.
4. Zij die op de zwarte lijst van de KNLTB voorkomen, of door het bestuur van de KNLTB geschorst
zijn, kunnen geen lid van de vereniging worden.
Einde van het lidmaatschap
1. Het lidmaatschap van de vereniging geldt tot schriftelijke opzegging aan de vereniging en wordt
dus automatisch van jaar tot jaar verlengd. De schriftelijke opzegging dient vóór 1 december
binnen te zijn bij ons secretariaat.
2. Het lidmaatschap eindigt door overlijden van het lid.
3. Het lidmaatschap eindigt door opzegging namens de vereniging, wanneer een lid niet meer
voldoet aan de vereisten die door de statuten voor het lidmaatschap zijn gesteld, wanneer bij zijn
verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt. Wanneer hij het lidmaatschap van de KNLTB
verliest, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het
lidmaatschap te laten voortduren.
4. Het lidmaatschap eindigt door ontzegging welke kan worden uitgesproken bij besluit van de
algemene vergadering,
genomen met een meerderheid van tenminste twee derde van de geldige uitgebrachte stemmen,
wanneer een lid in strijd met de statuten, reglement en/of besluiten van de vereniging handelt of
de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
5. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

6. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 van dit artikel doet het lidmaatschap eindigen
op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
7 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de verenging op grond dat redelijkerwijs
van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, staat de
betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open
op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave
van reden in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid
geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt blijft de contributie over het
gehele jaar verschuldigd.
9. In gevallen genoemd in lid 2,3 en 4 van dit artikel eindigt het lidmaatschap onmiddellijk.
Contributie
De senioren en juniorleden moeten een jaarlijkse contributie betalen die bij besluit van de
algemene vergadering wordt vastgesteld en die per categorie kan worden bepaald. In deze
contributie is opgenomen de verenigingsbijdrage aan de KNLTB.
Bestuur
Het bestuur bestaat uit een oneven aantal leden met een minimum van zeven, waaronder een
voorzitter, secretaris, penningmeester die alle drie meerderjarig moeten zijn.
Bijeenroeping algemene vergadering
De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt
schriftelijk aan de adressen van alle leden met inachtneming van een termijn van tenminste
veertien dagen, zulks met inachtneming van de betreffende artikelen.

Tenniscentrum Neckslag
Tenniscentrum Neckslag heeft zijn deuren geopend in september 1984. Inmiddels heeft het
centrum zich ontwikkeld tot een multifunctioneel sportcomplex waar naast tennis ook andere
sporten worden beoefend zoals bowls en fitness.
Ook zijn er diverse ondernemers werkzaam in het centrum zoals een tennisschool, sportshop,
fysiotherapeut, schoonheidsspecialiste, kapster. Samen leveren deze ondernemers een totaal
product waardoor u als klant niet alleen koning bent maar ook in een prima verzorgd centrum
terechtkomt!
Na het sporten kunt u dan ook heerlijk nagenieten in onze horecaruimte onder het genot van een
drankje, hapje of diverse broodjes. Tenniscentrum Neckslag is de thuisbasis van Tennis Vereniging
Neckslag (www.tvneckslag.nl ).
Het is mogelijk in te schrijven voor tennisles bij de Van Gelderen Tennis Academy
(tennisschooldekloek.planmysport.com).
Voor tennisles in de zomer dien je lid te zijn van de tennisvereniging.
Het lessen vindt plaats op de verenigingsbanen!
Events bij Tenniscentrum Neckslag
Tenniscentrum Neckslag en Tennisvereniging Neckslag organiseren diverse evenementen:
Tennistoernooien, zaalvoetbaltoernooien; muziekevenementen.
Jaarlijks zijn er 3 open tennistoernooien:
- K5 Open Hooikoorts Kwalificatie Toernooi DJK in week 18
- Neckslag Open Toernooi (categoriën 9 t/m 3) in week 36
- Neckslag NRT** in week 36, gelijktijdig met open toernooi.
- Rabobank Open Jeugd Toernooi in week 42
De horeca van ons centrum heeft een prachtige ruimte voor feesten, partijen, buffetten,
vergaderingen en cursussen. De stijl van een bruin cafe maakt deze ruimte sfeervol en gezellig voor
allerlei doeleinden. Of het nou een verjaardag is of een bedrijfsfeest, met of zonder
sportactiviteiten, alles kan. Een drankarrangement, koud en/of warm buffet, koffietafel, hapjes, er
is van alles mogelijk.
Vraag aan de balie of stuur een email aan info@neckslag.nl .
Tot ziens bij Tenniscentrum Neckslag

INSCHRIJFFORMULIER
Lidmaatschap Tennisvereniging Neckslag
In verband met de door de KNLTB vereiste persoonlijke gegevens, wordt je verzocht dit formulier
duidelijk en volledig in te vullen.
Soort lidmaatschap:

O Senior
O Junior t/m 17 jaar
O Jeugd t/m 11 jaar
O Student*
O 55+-lid
*) Denk aan een kopie van je onderwijsinstelling
Al eerder lid geweest van TV Neckslag? O ja

O nee

Naam en voornaam _____________________________________Voorletter(s)________________
Geboortedatum _______________________Geslacht M / V

Speelsterkte ________________

Adres ________________________________________________ Bondsnummer______________
Postcode ___________Woonplaats________________________ Telefoonnummer____________
Mobielnummer ____________
E-mail____________________________________adres__________________________________
Datum ______________________________________ Handtekening________________________
Geeft zich op als nieuw lid van TV Neckslag en heeft kennis genomen van het gestelde in het
huishoudelijk reglement dat het lidmaatschap eindigt door schriftelijke opzegging, aan de secretaris van
het bestuur van TV Neckslag of via email aan ledenadministratie@tvneckslag.nl.
!Opzegging dient uiterlijk vier weken vóór het einde van het verenigingsjaar binnen te zijn!
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Opgave medegezinsleden (minimaal 3) i.v.m. eventuele gezinskorting. Elk nieuw lid dient wel een eigen
inschrijfformulier in te vullen.
Naam + voornaam ________________________________________________________________
Geboortedatum___________________________________________________________________
Naam + voornaam ________________________________________________________________
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Geboortedatum___________________________________________________________________
Naam + voornaam ________________________________________________________________
Geboortedatum___________________________________________________________________

Betaling: binnen 14 dagen na ontvangst van de contributienota.
Rabobank
: Iban NL19 RABO 0124914470
Bij opgave van minderjarigen is een handtekening van ouder/voogd vereist.
Dit formulier in de blauwe brievenbus deponeren of versturen naar:
Tennisvereniging Neckslag, Postbus 532, 1440 AM Purmerend
De foto kan als pasfoto of digitaal aangeleverd worden,
uitsluitend in jpeg-formaat (300*400 pixels), bij: ledenadministratie@tvneckslag.nl
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