PROCEDURES LEDENADMINISTRATIE
Toegang tot het tennispark en Paviljoen
Het toegangshek van ons tennispark, evenals de toegangsdeur van de hal van het Paviljoen, is
elektronisch "afgesloten".
Met hetzelfde KNLTB-pasje waarmee u afhangt kunt u d.m.v. een kaartlezer zowel het hek van ons
tennispark als de toegangsdeur van het Paviljoen openen. Indien u het complex wilt verlaten en het hek is
gesloten, dan kunt u d.m.v. een rode drukknop (hoek/zijkant clubhuis) het hek losmaken en met de hand
openen. U heeft circa 20 seconden om het complex te verlaten.
Met deze maatregel wordt het toegangsbeheer eenvoudiger, neemt het gebruiksgemak toe en is ons
complex veiliger als het gaat om weren van ongewenste bezoekers.
Zoals bij u bekend, is het restaurant van ons Paviljoen tijdens het winterseizoen beperkt open.
U kunt nu op de tijden dat het Paviljoen gesloten is, het tennispark en de hal van ons Paviljoen waar het
elektronisch afhangbord hangt en de toiletten, was- en kleedruimtes zijn, alleen betreden met een
geldige KNLTB-pas.

KNLTB-pas
Met de ingebruikname van het elektronisch-afhangbord is uw KNLTB-pasje belangrijk geworden.
Alleen met dit pasje kan er worden afgehangen en bent u speelgerechtigd. Het pasje heeft een
magneetstrip aan de achterkant en werkt op dezelfde manier als een betaalpas.
• Uitgifte pas
Elk jaar krijgt u een nieuwe pas. Deze wordt begin maart aangeleverd door de KNLTB. In een nieuwsflits
krijgt u te horen wanneer u uw pas kunt afhalen. U dient natuurlijk tijdig betaald te hebben.
N.B.: Ook bij activiteiten als tossen mogen geen oude pasjes gebruikt worden.

•

Beschadiging

Mocht een beschadiging van de pas aan uw eigen handelen te wijten zijn, dan bedragen de kosten voor
een nieuwe vervangende pas € 5 (zegge: vijf Euro). Is er sprake van een technisch probleem, dan zijn er
aan de vervanging van uw pas geen onkosten verbonden.

Doen: Bij problemen met uw pas, neem dan altijd contact op met de ledenadministratie!
• Pas kwijt
Indien u uw pas kwijt bent, kunt u via de mail ledenadmin@blauwereiger.nl tegen betaling van € 5 (zegge:
vijf Euro) aan administratiekosten, een nieuwe pas aanvragen.
In overleg met de ledenadministratie kunt u tijdelijk gebruikmaken van een leenpas. Deze tijdelijke pas
moet weer worden ingeleverd, zodra de nieuwe pas van de KNLTB ontvangen is.

Wijzigingen doorgeven
Het is van belang dat de ledenadministratie over de juiste gegevens beschikt. Daarom verzoeken wij u
wijzigingen zoals verhuizing, nieuwe telefoon- en/of mobiele nummers en nieuwe e-mailadressen door te
geven aan de ledenadministratie. Wij zullen zorgen dat de adreswijziging ook bij de KNLTB doorgevoerd
wordt. Wijzigingen doorgeven via e-mail aan ledenadmin@blauwereiger.nl
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Persoonsgegevens
Uw gegevens worden niet voor commercieel gebruik aan derden uitgewisseld. Indien dit toch staat te
gebeuren zal hiervoor vooraf persoonlijk toestemming worden gevraagd aan eenieder die het betreft.
Wel zullen, indien noodzakelijk, relevante gegevens die nodig zijn voor lidmaatschap gerelateerde zaken
worden uitgewisseld met derden (bijv. KNLTB). Voor het aangaan van het lidmaatschap is
akkoordverklaring hiermee verplicht.

Innen van de jaarlijkse contributie
•

Machtiging

Bij leden die een machtiging voor automatische incasso hebben afgegeven, wordt de contributie begin
maart geïnd. Als deze transactie gestorneerd wordt om wat voor reden dan ook, zal de nieuwe KNLTB-pas
nog niet worden uitgegeven. Indien deze incasso gestorneerd wordt, bent u zelf verantwoordelijk voor de
betaling van uw contributie. U dient het factuurbedrag te verhogen met de € 7,00 administratiekosten.
N.B. Bij automatische incasso de naam en het bank/gironummer altijd overeen moeten komen met de
gegevens zoals die bekend zijn bij de Bankgirocentrale.
Zodra de betaling heeft plaatsgevonden, ontvangt u uw KNLTB-pas van de ledenadministratie.
Bij storno’s: U bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling, Het factuurbedrag dient u te verhogen met
de € 7,00 administratiekosten.

•

Nota

De nota’s worden medio februari verstuurd en u dient deze te betalen vóór 15 maart. U ontvangt uw
KNLTB pas, zodra betaling heeft plaatsgevonden.
Indien geen automatische incasso is verstrekt krijgt u een nota, u bent zelf verantwoordelijk voor een
tijdige betaling van uw contributie.
N.B. In het factuurbedrag wordt dan € 7,00 administratiekosten opgenomen, welke u niet hoeft te
betalen bij een automatische incasso.

•

Kasbetaling

De ledenadministratie accepteert geen contante betaling van de verschuldigde contributie.
U dient de verschuldigde contributie tijdig te voldoen aan:
IBAN banknummer NL78 RABO 0304 6731 29, t.n.v. Tennisvereniging De Blauwe Reiger.

N.B.: Als u competitie speelt of deelneemt aan toernooien heeft u een geldige pas nodig! Deze pas wordt
uitgereikt na betaling van de verschuldigde contributie.

Opzeggingen
Opzeggingen, niet zijnde winterlidmaatschap, dienen schriftelijk vóór 1 december bij de
ledenadministratie te worden gemeld. U mag ook opzeggen via de site, www.blauwereiger.nl,
lidmaatschap, wijziging doorgeven. U krijgt altijd een schriftelijke bevestiging van de opzegging.

N.B.: Wordt uw opzegging na 1 december ontvangen, dan bent u volledig contributieplichtig voor het
nieuwe seizoen.

N.B.: Alleen leden van TV De Blauwe Reiger kunnen het hele jaar met dezelfde KNLTB-pas
afhangen!
N.B.: Bij opzegging, achterstallige betaling wordt de ledenpas geblokkeerd en heeft u geen
toegang de banen en het afhangbord.
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Nieuwe leden
-

-

-

Een nieuw lid levert een inschrijfformulier (samen met een pasfoto) in bij de ledenadministratie.
Dit formulier is te vinden op de site www.blauwereiger.nl. Op het formulier staat het inleverpunt
vermeld.
De ledenadministratie zorgt dat het nieuwe lid aangemeld wordt bij de KNLTB en bevestigt
schriftelijk de inschrijving. Het aspirant-lid krijgt vervolgens een tijdelijke pas waarmee hij/zij
direct kan afhangen.
De ledenadministratie int het contributie bedrag + inschrijfgeld. Als deze transactie gestorneerd
wordt, zal de tijdelijke pas geblokkeerd worden. Zodra de KNLTB-pas binnen is en de contributie
betaald, worden de passen omgeruild.

Gezinskorting
Indien uit één gezin er een senior lid is plus twee of meer jeugdleden, geldt voor het tweede jeugdlid 50%
korting op de contributie en voor de volgende 100%.

Studentenkorting
U kunt gebruik maken van studentenkorting indien u aan een aantal voorwaarden voldoet.
• De korting geldt voor alle senior leden tot 24 jaar die een MBO-, HBO- of universitaire opleiding
volgen. Uitgangspunt daarbij is uw leeftijd op 1 januari van het lopende studiejaar
• U dient ieder jaar een kopie van uw geldige studentenkaart in te leveren bij de
ledenadministratie.
De korting is gebaseerd op de contributie van een senior lid. U dient in januari de kopie van uw
studentenkaart in te leveren, zodat verrekening van de korting met de contributie direct kan
plaatsvinden. Wordt de kopie later ontvangen, dan vindt achteraf restitutie van de korting plaats met
verrekening van de eventueel ontstane administratie kosten.

U-Pas
Leden die gebruik maken van een U-pas dienen ieder jaar opnieuw een kopie van deze pas in te leveren
bij de ledenadministratie. De korting is gebaseerd op de geldende, volledige contributie. Het resterende
bedrag zal door het lid zelf betaald moeten worden.

Zwangerschap
Indien u i.v.m. zwangerschap in de periode van 1 april tot 1 oktober tenminste 5 maanden tijdelijk het
lidmaatschap wilt onderbreken, dan kunt u via de ledenadministratie 50% van uw contributie
terugontvangen na goedkeuring van het bestuur en/of diens gedelegeerde. Restitutie zal pas plaatsvinden
nadat de 5 maanden zijn verstreken. Uw pas wordt voor de aangegeven periode geblokkeerd in het
afhangsysteem.

Blessure
Indien u langdurig geblesseerd bent in de periode van 1 april tot 1 oktober daaropvolgend en daardoor
tenminste 5 maanden aaneengesloten niet kunt tennissen, dan kunt u via de ledenadministratie 50% van
uw contributie terugontvangen na goedkeuring van het bestuur en/of diens gedelegeerde. Restitutie zal
pas plaatsvinden nadat de 5 maanden zijn verstreken. Uw pas wordt tijdens de blessureperiode
geblokkeerd in het afhangsysteem.
Uiteraard kunt u niet deelnemen aan toernooien en/of clubkampioenschappen van onze vereniging.

N.B.: De blessuretijd gaat pas in vanaf het moment dat u dit meldt bij de ledenadministratie
Voor de winterperiode is er geen contributieteruggave bij blessure of zwangerschap, omdat de
speelmogelijkheden toch al beperkt zijn.
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Winterseizoen – lidmaatschap
Het winterlidmaatschap, alleen van toepassing indien u geen lid bent van TV De Blauwe Reiger, wordt
aangegaan voor de periode van 1 november t/m 31 maart van het daaropvolgende jaar.
Na afgifte van een machtiging voor automatische incasso aan de ledenadministratie zal de
wintercontributie in oktober worden geïnd. Indien er geen machtiging wordt afgegeven zal de
wintercontributie verhoogd worden met € 7 (zegge: zeven Euro).

N.B.: Het winterlidmaatschap is eenmalig en dient per winterseizoen opnieuw aangevraagd te worden.

Competitielidmaatschap
Spelers die betalend lid zijn van een andere tennisvereniging dan TV De Blauwe Reiger kunnen uitsluitend
deelnemen aan voor- en najaarscompetitie als aanvulling bij bestaande teams van de TV De Blauwe
Reiger, bij een aantoonbaar deelnemerstekort. E.e.a. ter beoordeling van bestuur of diens gedelegeerde.
Het actuele bedrag van het competitielidmaatschap kunt u vinden op onze website onder het kopje
lidmaatschap

Tennislessen
Om tennislessen te volgen bij ons op het tennispark, bent u verplicht lid te worden van onze vereniging.
Tennislessen worden gegeven door de tennisschool en/of tennisleraar. U dient zich daar apart voor aan te
melden.
Zie voor meer informatie over tennislessen op onze website: www.blauwereiger.nl of CTO.nl

N.B.: Indien u besluit geen lessen meer te volgen bij de tennisschool en/of tennisleraar en/of u wilt
helemaal stoppen met tennis, vergeet niet u tevens af te melden bij de ledenadministratie. Zie ook
opzeggingen.

Dagpas
Er is een dagpas verkrijgbaar in ons Paviljoen, bij de bar van de vereniging. De pas is bedoeld voor leden
die een introducé mee willen nemen.
Het introducerende lid is verantwoordelijk voor de naleving van de regels op het park. De introducé mag
op de dag van uitgifte gebruik maken van de pas en heeft door het gebruik van het elektronisch
afhangsysteem volledig speelrecht. Afhangen is te allen tijde verplicht. Bij het verlaten van het park moet
de pas weer worden ingeleverd.
Het actuele bedrag van de dagpas kunt u vinden op onze website onder het kopje lidmaatschap.

Algemeen
De ledenadministratieprocedure heeft voornamelijk betrekking op het inschrijven, verwerken van
gerelateerde persoonsgegevens van aspirant- en bestaande leden en het innen van contributie.
Voor alle relevante informatie betreffende onze vereniging TV De Blauwe Reiger verwijzen wij u naar de
Statuten, reglementen, bestuurs- en ALV (Algemene Leden Vergadering)-besluiten
Deze documenten liggen ter inzage in ons Paviljoen en staan op onze website: www.blauwereiger.nl

Aldus vastgesteld tijdens de ALV : 13 december 2018
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