
     

Lidmaatschap TC Smash Neeroeteren 2022 

 Het lidmaatschap loopt van 1 april 2022 t/m maart 2023 

Lidgeld dient betaald te worden voor 1 april om te mogen tennissen of trainen en om verzekerd te zijn. 

Interclubspelers, volwassenen en jeugd, dienen hun lidgeld te betalen voor 15 jan. 2022!  

Tarief: 
€ 20: jonger dan 9 jaar (2013 en jonger)  
€ 50: jonger dan 16 jaar (2006 tot 2012)  
€ 70: jonger dan 21 jaar (2001-2005) en Studenten  
€ 95: vanaf 22 jaar en ouder (2000 en ouder)  
€ 80: voor iedereen ouder dan 60 jaar (1962 en ouder)  

Korting: 

• Familietarief - voorwaarde is dat beide ouders lid zijn en op hetzelfde adres wonen 
Eerste kind: aan bovenvermeld tarief, elk volgend kind aan 50% 

• Korting van € 10 op bovenvermeld tarief indien je reeds lid bent bij een andere padel- of 
tennisclub (bijlid) 

Betaling: 
Via overschrijving op rekeningnummer 068-2175062-58 aan Begunstigde TC Smash Neeroeteren - 
IBAN: BE95 0682 1750 6258 - BIC: GKCCBEBB met in de Mededeling: alle namen met geboortedatum en 
telefoonnummers, en melding van eventuele korting! 
Opmerking: Indien gewenst kan er ook gekozen worden voor gespreide betaling, neem even contact op 
via tcsmashneeroeteren@gmail.com 
Contactgegevens: 

Voor alle nieuwe leden, gelieve ook het online Contactformulier in te vullen via onze website 
https://tcsmash.be/praktisch/lidgeld 
Of deze aansluitingsfiche, volledig ingevuld te bezorgen aan de club, via je trainer, secretaris of deponeren 
in de brievenbus op de club. Deze aansluitingsfiche kan je ook downloaden via onze website 
https://tcsmash.be/praktisch/lidgeld 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AANSLUITINGSFICHE 2022 TC Smash Neeroeteren 
 

Naam + Voornaam Lidnummer M/V Geboorte 
datum 

Opmerkingen 
(betaling, bijlid) 

Nat. Bedrag 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
Totaal       
Eventuele kortingen hier in mindering te brengen - 

Te betalen  

 

Straat: ____________________________________________________Nr.:   _____________________ 
Postcode en gemeente: ____________________________________Tel. nr:  _____________________ 

http://l.nr/
https://tcsmash.be/praktisch/lidgeld
https://tcsmash.be/praktisch/lidgeld


Lid 1 - Mobiel nr:       __________________________ E-mail: __________________________________ 
Lid 2 - Mobiel nr:       __________________________ E-mail: __________________________________ 
Lid 3 - Mobiel nr:       __________________________ E-mail: __________________________________ 
Lid 4 - Mobiel nr:       __________________________ E-mail: __________________________________ 

 


