
Inschrijfformulier 2022          
Voorletters, Voor- en Achternaam: _____________________________________________________ 

Adres:_____________________________________________________________________________ 

Postcode en woonplaats:_____________________________________________________________ 

Telefoonnummer (ouder/verzorger bij juniorlid): _________________________________________ 

Mailadres (ouder/verzorger bij juniorlid): _______________________________________________ 

Geboortedatum:____________________________________________________________________ 

Ingangsdatum lidmaatschap:__________________________________________________________ 

 

Doorlopende Machtiging:  

Naam en voorletters rekeninghouder: __________________________________________________ 

IBAN nummer _____________________________________________________________________ 

Plaats en datum machtiging: __________________________________________________________ 

Handtekening rekeninghouder:________________________________________________________ 

 

Een lidmaatschap van LUNO TM wordt jaarlijks automatisch verlengd, mits je vóór 1 December per 

mail of schriftelijk opzegt bij de ledenadministratie. 

Ik heb de lidmaatschapsvoorwaarden, het privacy beleid, de statuten en het huishoudelijk 

regelement van LUNO TM gelezen. (beschikbaar via de website www.lunotm.nl) 

Door ondertekening stem ik in met de voorwaarden die aan het gekozen lidmaatschap zijn 

verbonden en de daarbij behorende gegevensverwerking door LUNO TM. 

Door ondertekening van dit formulier geeft u, tot wederopzegging, toestemming aan 

Tennisvereniging LUNO TM, Kalverlandseweg 9, 4024 BT  te Eck en Wiel, Incassant ID 

NL36ZZZ110116060000, om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank overeenkomstig de 

opdracht van Tennisvereniging LUNO TM. De machtiging is uitsluitend bedoeld voor 

incassotransacties wegens aan de vereniging verschuldigde bedragen zoals contributie-  en 

competitiegelden, zelfwerkzaamheid en boetes. Conform besluit ALV 31-01-2022. Als u het niet eens 

bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor, binnen 8 weken, contact 

op met uw bank. Informeer uw bank naar de voorwaarden. 

 

 

http://www.lunotm.nl/


 

Voor het aanvragen van een KNLTB-pas is er een (pas)foto nodig. Stuur deze naar 

ledenadministratie@lunotm.nl (jpg-bestand, minimaal 300x400 pixels). Met een KNLTB-pas kun je 

banen afhangen, deur van het clubgebouw bedienen, en deelnemen aan competitie/toernooien. 

Deze is uitsluitend verkrijgbaar voor reguliere - en student leden. 

Door ondertekening stem ik in met de voorwaarden die aan het gekozen lidmaatschap zijn 

verbonden en de daarbij behorende gegevensverwerking door LUNO TM. 

Door ondertekening van dit formulier geeft u, tot wederopzegging, toestemming aan 

Tennisvereniging LUNO TM, Kalverlandseweg 9, 4024 BT  te Eck en Wiel, Incassant ID 

NL36ZZZ110116060000, om incasso-opdrachten te sturen naar uw bank overeenkomstig de 

opdracht van Tennisvereniging LUNO TM. De machtiging is uitsluitend bedoeld voor 

incassotransacties wegens aan de vereniging verschuldigde bedragen zoals contributie-  en 

competitiegelden, zelfwerkzaamheid en boetes. Conform besluit ALV 31-01-2022. Als u het niet eens 

bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor, binnen 8 weken, contact 

op met uw bank. Informeer uw bank naar de voorwaarden.  

 

Reguliere KNLTB -Lidmaatschappen* 

⃝ Senior lidmaatschap. €127.50 per jaar (éénmalig €17.50 inschrijfkosten). 

⃝ Junior lidmaatschap. €57.50 per jaar (éénmalig €12.50 inschrijfkosten). Voor Jeugd t/m 17 

jaar, geldt niet meer in het jaar dat je 18 jaar wordt. 

⃝ Minior lidmaatschap. €30.- per jaar (éenmalig €6.25 inschrijfkosten). Voor jeugd t/m 7 jaar, 

geldt niet meer in het jaar dat je 8 jaar wordt. 

Overige mogelijkheden* 

⃝ Familiekorting bij meerdere reguliere KNLTB-lidmaatschappen (thuiswonend), bij 3 

personen €5.-, 4 personen €12.50 en bij 5 of meer personen €22.50 korting op het 

totaalbedrag. 

⃝ Eenmalig proeflidmaatschap van 3 maanden voor €12.50  (geen inschrijfkosten). 

Clublidmaatschap. Je wordt lid van LUNO TM, maar géén KNLTB-lid. Zo kun je vrij spelen, 

tossen, proeflessen nemen en aan verenigingstoernooien deelnemen gedurende 3 

maanden. Géén KNLTB activiteiten! LET op: Na afloop van deze proefperiode wordt uw 

proeflidmaatschap automatisch omgezet in een regulier lidmaatschap. Indien u dit niet 

wenst dient u dit binnen de proefperiode schriftelijk aan te geven bij de ledenadministratie. 

⃝ Studentlidmaatschap voor €57.50 per jaar (éénmalig €17.50 inschrijfkosten). Regulier 

KNLTB-lidmaatschap voor fulltime studenten, die niet in de regio wonen.  

mailto:ledenadministratie@lunotm.nl


 

⃝ Speelgerechtigd lidmaatschap voor €72.50 per jaar (éenmalig €17.50 inschrijfkosten). 

Clublidmaatschap voor senioren. Je bent al KNLTB-lid bij tennisvereniging _______________ 

 Met bondsnummer ______________ en wordt daarnaast clublid van LUNO TM. Je kunt dan 

vrij gebruik maken van de banen, maar niet deelnemen aan tennisles, competitie of tossen.  

⃝ Competitielidmaatschap voor €57.50 per jaar voor senioren en €16.- voor junioren. (geen 

inschrijfkosten). Beperkt lidmaatschap om deel te kunnen nemen aan de competitie bij 

LUNO TM. U kunt niet deelnemen aan vrij spelen, tennisles of tossen. Echter mag u een 

enkele keer vrij spelen gedurende de competitieperiode. U bent lid bij tennisvereniging 

_______________ met bondsnummer _________________.  

⃝ Winterlidmaatschap voor € 57.50 per 4 maanden voor senioren gedurende de periode 

November t/m Februari. U mag vrij tennissen, tossen, lessen en aan verenigingstoernooien 

meespelen. U bent lid bij tennisvereniging ________________________ met bondsnummer 

________________.  

⃝ Zomerchallenge voor € 22.50 eenmalig. U bent clublid bij LUNO TM. U mag gedurende de 

maanden Juni tot en met September vrij spelen, tossen en u krijgt 2 tennislessen. Deze 

periode zal afgesloten worden met een eindtoernooi. Dit lidmaatschap stopt automatisch. U 

bent geen KNLTB lid en kunt daardoor niet deelnemen aan KNLTB activiteiten. 

 

Zelfwerkzaamheid * 

Als regulier Senior KNLTB-lid van LUNO TM bent u verplicht 12 uur per jaar zelfwerkzaamheid voor je 

vereniging te verrichten. Als speelgerechtigd of winter lid bent u verplicht dit 4 uur per jaar te doen. 

Overige lidmaatschappen zijn vrijgesteld hiervan. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden, o.a. 

bardienst, groenbeheer, schoonmaak clubhuis en jeugdactiviteiten. In Januari geven leden hun 

voorkeur aan hoe zij dit wensen in te vullen. Met nieuwe leden die gedurende het jaar lid worden, 

wordt contact opgenomen over het hoe en wanneer zij dit invullen. Het is mogelijk de 

zelfwerkzaamheid af te kopen door €150,- per jaar te betalen. Wil je hieronder je keuze aangeven? 

⃝ Ik ga zelfwerkzaamheid verrichten. 

⃝ Ik koop de verplichting tot het verrichten van werkzaamheid af. 

 



 

*Een verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot en met 31 December. Word je in de loop van het jaar lid 

dan ontvang je een factuur voor het resterende deel van het verenigingsjaar. De contributie en 

zelfwerkzaamheid wordt dan naar rato verlaagd. Dit geldt niet bij proef-, speelgerechtigd- en 

competitielidmaatschap, daarbij is sprake van een vast bedrag. 

 

 

Handtekening ouder/verzorger junior/minior lid:  Handtekening Seniorlid: 

_______________________________________   _____________________________ 

Naam ouder/verzorger: 

_______________________________________ 

 

 

 

Dit formulier gaarne scannen en mailen naar de ledenadministratie of afgeven. 

 

Ledenadministratie LUNO TM 

Molenstraat 20 

4021 GD  Maurik 

Ledenadministratie@lunotm.nl 

 


