Totaalpakket Jeugd 2020 - 2021
Met enige trots presenteren wij, in samenwerking met At Vantage Tennis Academy, het nieuwe concept voor het
jeugd lidmaatschap 2020-2021 bij TC Rozenburg. Met deze nieuwe vorm denken wij er in geslaagd te zijn om het
jeugd lidmaatschap bij TC Rozenburg aantrekkelijker te maken.
Uitgangspunten:
- Een totaal pakket, contributie, tennislessen, diverse toernooien / activiteiten etc
- Een duidelijke prijsstelling waarbij alles is inbegrepen, dus het hele jaar geen extra kosten.
- De doelstelling van de vereniging is om te investeren in de jeugd door middel van een financiële bijdrage.
(uit sponsorinkomsten, toezegging uit jeugdcommissie en tennisschool) – Totaal korting van € 54,00 per
jaar
- De ouder(s) / verzorger(s) de gelegenheid geven om gespreid te betalen. (12 maanden)
Het pakket in detail:
Jeugdlidmaatschap

Lidmaatschap TC Rozenburg – Lidmaatschap KNLTB –
inclusief 365 dagen vrij spelen

Competitie
- Voorjaar
- Najaar

Inschrijfgeld en deelname aan competities
Bij thuiswedstrijden voor het team en tegenstanders een
consumptie bij ontvangst en een patat + snack na
afloop. Kosten KNLTB en 2 blikken ballen per speeldag
(thuis)

Training
- Zomer 21 lessen
- Winter 20 lessen

Trainingslessen van 50 minuten in groepen van max 6
personen

Activiteiten
- Open jeugdtoernooi
- Clubkampioenschappen
- Verenigingstoernooi 1 (bijvoorbeeld adoptietoernooi)
- Verenigingstoernooi 2 (nader te bepalen)
- Jeugddag – uitje

Inschrijfgeld en deelname aan alle activiteiten

T-Shirt

Met logo TC Rozenburg en At Vantage Tennis Academy

Pakketkorting van € 54,00 op jaarbasis

Alleen bij volledig pakket

Betaling in 12 maandelijkse termijnen

Alleen bij volledig pakket

Pakketkosten:
leeftijd

kosten per maand

6 / 12
10 / 15

Tenniskids
jeugd

16 / 17

junior

*)

€ 40,00
€ 42,00
€ 44,00

*) hieronder vallen de kinderen die ‘’Tenniskids’’ competitie spelen

Inschrijven:
Inschrijving kan door middel van het bijgaande inschrijfformulier.
Uiterlijke datum van inschrijving is 29 februari 2020
Betaling:
Het volledige maandbedrag inclusief de contributie van TC Rozenburg zal maandelijks middels een automatische
incasso worden voldaan op de rekening van At Vantage Tennis Academy.
Huidig concept
Zal het huidige concept van aparte lidmaatschap TC Rozenburg en inschrijving voor zomer- dan wel winterlessen
verdwijnen?
Nee, dit jaar willen wij naast de introductie van het nieuwe concept ook de gebruikelijke opties open laten.
Voor het lidmaatschap zal dan niets veranderen. Na facturatie vanuit TC Rozenburg KNLTB ClubCollect, kan door
middel van iDEAL betaald worden.
Ook inschrijving voor tennislessen van At Vantage Tennis Academy blijft in dat geval onveranderd. Er kan gebruik
gemaakt worden van het inschrijfsysteem wat te benaderen is via de website www.tcrozenburg.nl
Inschrijving voor toernooien en evenementen zal individueel gedaan moeten worden tegen betaling van de geldende
inschrijfgelden.
Voordelen van het pakket (pakketkorting van € 54,00 – betaling in 12 maandelijkse termijnen en het gratis TShirt) komen dan echter te vervallen. Dus het nieuwe gezamenlijke aanbod van TC Rozenburg en At Vantage
Tennis Academy is nu wel heel aantrekkelijk !
Informatie / toelichting
Heeft u nog vragen?
Op zondag 16 februari 2020 om 16.00 uur zal in de kantine van TC Rozenburg zowel de tennisschool als
vertegenwoordiger(s) van het bestuur aanwezig zijn.
Op deze middag is er ook gelegenheid om het aanmeldingsformulier in te vullen. Na aanmelding kan dan ook gepast
worden voor de juiste maat van het (gratis) T-Shirt.
Aanmelding kan verder gebeuren door bijgaand aanmeldingsformulier en machtiging doorlopende SEPA incasso
formulier te ondertekenen, scannen en per email te sturen aan: ledenadministratie@tcrozenburg.nl
Tot slot
Let op – uiterste inschrijftermijn is 29 februari 2020 zoals hier boven aangegeven.

Namens het bestuur van TC Rozenburg en tennisschool At Vantage Tennis Academy
Jan van Os
Voorzitter TC Rozenburg

versie februari 2020

AANMELDINGSFORMULIER TOTAALPAKKET
TC Rozenburg Tenniskids / Jeugd/ Junior
Ondergetekende (ouder / verzorger van een jeugdlid van TC Rozenburg verklaart hiermee gebruik te willen maken
van het totaalpakket voor lidmaatschap, tennislessen en evenementen. Eea zoals in de brief ‘’TOTAALPAKKET
JEUGD 2020 – 2021’’ weergegeven
.

Gegevens jeugdlid:
Voornaam :

Tussenvoegsel:

Achternaam:

………………………………………………………………………………………………………………………..
E-mail:
Telefoon:
Mobiel:
……………………………………………………………………………………………………………………….
Geslacht:
Geboortedatum:
Bondsnummer:
………………………………………………………………………………………………………………………
Straat:

Huisnummer:

Postcode:

………………………………………………………………………………………………………………………
Woonplaats:
………………………………………………………………………………………………………………………
-

Het lesgeld wordt inclusief de contributie van TC Rozenburg maandelijks middels een automatische
incasso voldaan op de rekening van At Vantage Tennis Academy. Hiertoe dient u onderstaand
machtigingsformulier in te vullen en te ondertekenen (verplicht).

Handtekening van één van je ouders of verzorger:

Datum :

………………………………………………………………………………………………………………………….

versie februari 2020

Machtiging doorlopende SEPA Incasso TC Rozenburg / At Vantage Tennis Academy
De kosten van het ‘’totaalpakket’’ zal in 12 maandelijkse termijnen worden
geïncasseerd.
Let op: u gaat een betalingsverplichting aan voor de afgenomen pakketkeuze.
Tussentijds opzeggen is niet mogelijk.
Gegevens incassant:
Naam : At Vantage Tennis Academy
Adres : Kralingseweg 226
Postcode/woonplaats : 3062 CG Rotterdam
Incassant Id : NL41ZZZ081188620000
Kenmerk machtiging :........................ ( Wordt ingevuld door At Vantage)
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan At Vantage Tennis Academy
om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening
af te schrijven wegens lesgelden inclusief de contributie van TC Rozenburg.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem
hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de
voorwaarden.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Naam en voorletters rekeninghouder:…........................................................................
Adres : ....................................................................................................................
Postcode/woonplaats:................................................................................................
IBAN nummer : ...........................................................................................
Plaats en datum : .....................................................................................................
Handtekening : .........................................................................................................

Aanmeldingsformulier en Machtiging doorlopende SEPA Incasso formulier bij voorkeur verzenden via
e-mail naar: ledenadministratie@tcrozenburg.nl
T.C. Rozenburg Ledenadministratie, Meeuwensingel 67 - 3181SW Rozenburg

versie februari 2020

