NIEUWE BREAKPOINTER/STER

Het verheugt ons zeer dat je onlangs lid bent geworden bij tennisvereniging Breakpoint’83.
Voor alle rechten en plichten jegens de vereniging verwijzen wij naar de statuten en het
huishoudelijk reglement van T.V.Breakpoint’83, welke te vinden zijn op de website
(www.breakpoint83.nl).
Gebruik banen en KNLTB-pas
Bijgaand vind je jouw KNLTB-pas. Dit is een pas waarmee de toegangspoort, de
kleedruimtes en de toegangsdeur van de hal van het clubhuis geopend kunnen worden.
Deze pas dient tevens te worden gebruikt om de baan “af te hangen” wanneer je hierop gaat
tennissen. Verdere details zijn te vinden in het baanreglement op de website
(www.breakpoint83.nl).
Mutaties
Per voorkeur doorgeven per e-mail (maar in ieder geval schriftelijk) aan de ledenadministratie
van T.V.Breakpoint’83 (ledenadministratie@breakpoint83.nl).
Lidmaatschap
Het lidmaatschap bij T.V.Breakpoint’83 is steeds voor een heel jaar van 1 januari t/m 31
december. Tevens worden leden aangemeld bij de KNLTB.
Opzeggen lidmaatschap
Volgens de statuten kan het opzeggen van het lidmaatschap door het lid slechts geschieden
tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzegtermijn van vier
weken. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de contributie
over het gehele verenigingsjaar verschuldigd.
Donateur
Indien iemand zwanger is, of verwacht langdurig geblesseerd te zijn, kan het lidmaatschap
op verzoek tijdelijk omgezet worden naar ‘donateur’. Dit verzoek dient schriftelijk te worden
gedaan aan de ledenadministratie. Indien het verzoek wordt ingewilligd, zal ook het KNLTB
lidmaatschap (tijdelijk) worden beëindigd.
Introducés
Als iemand kennis wil maken met de tennissport, mag deze persoon (max. 1 introducé per lid
is toegestaan) maximaal 3x per jaar als introducé mee met een van onze leden. Hiervoor is
een introducépas benodigd. Voor verdere details wordt verwezen naar het
Introductiereglement de website (www.breakpoint83.nl).
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Contributie en andere verplichtingen
De contributie van T.V. Breakpoint’83 is steeds voor een heel jaar van 1 januari t/m 31
december. De contributie wordt door middel van automatische incasso rond medio februari/
maart geïnd door de penningmeester van T.V.Breakpoint’83.
Ieder senior lid is verplicht minstens eenmaal per jaar bardienst te verrichten. De bardienst
wordt via een rooster vastgesteld en ruim van te voren gecommuniceerd.

Contact gegevens
Tennisvereniging Breakpoint‘83
Rosa Parksweg 2
5342DX Oss
0412 – 625959 (Tel. Clubhuis)
info@breakpoint83.nl
Verdere nuttige informatie vind je op de website van onze vereniging www.breakpoint83.nl
Wij wensen je veel tennisplezier.
Met vriendelijke groet,

Ledenadministratie T.V.Breakpoint‘83
Colette en Maarten van den Broek
Kraaienest 20
5345 DS Oss
Tel: 0412 - 642500
ledenadministratie@breakpoint83.nl
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