
Aanmeldingsformulier Luck Raeck 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. U verplicht zicht voor het gehele seizoen. 
Voor de betaling van de contributie ontvangt u, na inlevering van dit formulier, per mail een 
bericht/factuur met daarin de verschuldigde contributie. 
Opzeggingen moeten vóór 1 juli schriftelijk (per e-mail of per brief) bij de secretaris ingediend worden. 
 
 
Man / Vrouw (doorhalen wat niet van toepassing is) 
 
Voornaam: ______________________________________________  Voor Senioren:  Training op dinsdag JA / NEE 
 
Achternaam: ______________________________________________  Welkomstcadeau: Gratis Racket / Eenmalige korting van € 25,00 
 
Adres:  ______________________________________________     (doorhalen wat niet van toepassing is) 

Postcode: ______________________________________________  1e proefles d.d.  _______________________ 
 
Woonplaats: ______________________________________________  2e proefles d.d.  _______________________ 
 
Geboortedatum: ______________________________________________  3e les d.d.  _______________________  (start lidmaatschap) 
 
Telefoon (van ouder/verzorger jeugdlid): ___________________________ + naam: ________________________________________________   
 
E-mail adres: ______________________________________________  
 
E-mail adres (van ouder/verzorger jeugdlid): ________________________________________________ 
 
Hierbij verklaar ik mij akkoord met de in de statuten vermelde voorwaarden voor lidmaatschap en betalingsvoorwaarden.  
Het emailadres mag worden gebruikt voor communicatie betreffende door de vereniging georganiseerde activiteiten en voor facturatie van het lidmaatschap. 
Deelname aan verenigingsactiviteiten is voor eigen risico. 
 
 
 
 

Handtekening (van ouder/verzorger indien jeugdlid) 

 



 
 

 
 
 
 

Betalingsvoorwaarden Luck Raeck 
 
Begin contributieperiode 

• De contributieperiode start aan het begin van het seizoen op 1 augustus.  

• Nieuwe leden kunnen twee speelavonden vrijblijvend meespelen en kijken of de sport en de vereniging bevalt. Voor of op de derde speelavond moet gekozen worden om 
lid te worden en start het lidmaatschap. Vanaf de derde speelavond start de contributieperiode. 

 
Inschrijfgeld en contributiebetaling 

• Inschrijfgeld wordt bij alle nieuwe leden bij inschrijving in rekening gebracht, ongeacht of men al eerder lid is geweest of niet.  

• Voor de betaling van de contributie wordt in het begin van het seizoen aan elk lid een mail verzonden met een factuur. Hierin staat het verschuldigde contributiebedrag. 
De contributie dient binnen de betalingstermijn betaald te zijn. 

 
Uitstel van betaling en/of gespreide betaling 

• Uitstel van betaling is mogelijk, nadat dit vooraf met de penningmeester is afgesproken. 

• Betaling in 2 termijnen is mogelijk. Dit staat aangegeven in de mail/factuur inzake de contributiebetaling. 
 
Trainingskosten 

• Voor jeugdleden zijn de trainingskosten bij de contributie inbegrepen. 

• Seniorleden kunnen er voor kiezen training te volgen. Deze bestaat per seizoen uit ca. 20 lessen van 60 minuten per training (afhankelijk van de kalenderindeling). 

• De kosten van training voor senioren is afhankelijk van het aantal aanmeldingen en wordt voorafgaand aan de eerste training bekend gemaakt. 
 
Einde lidmaatschap 

• Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk (per e-mail of per brief) te gebeuren bij de secretaris. 

• De opzegging dient uiterlijk een maand vóór aanvang van het betreffende seizoen binnen te zijn (1 juli). 

• Bij niet tijdige opzegging, wordt de contributie van het volgende seizoen in rekening gebracht. 
 
Betalingsachterstand 

• Indien men na de uiterlijke betalingsdatum de contributie niet heeft betaald, zal er door de penningmeester contact worden opgenomen met het betreffende lid. 

• Wanneer betaling daarna uitblijft, kan het bestuur besluiten het lid te royeren. 

• Hierdoor vervalt de betalingsverplichting niet. 


