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Betreft: Contributie 2019-2020 Zoeterwoude, 22 februari 2019 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
De Algemene Ledenvergadering van TV Meerburg van 20 februari 2019 heeft de contributie voor het 
komende seizoen vastgesteld op:  

• senioren (geboren in 2001 en eerder) € 220,00 (incl.€ 60,- voor 2 bardiensten) 

• junioren (geboren in 2002 en later) €   80,00 

• tweede en volgende junior in hetzelfde gezin €   70,00 

• bedrijfslidmaatschap € 275,00 (incl. € 60,- voor 2 bardiensten) 
(voor een bedrijfslidmaatschap kunt u  contact opnemen met de penningmeester). 

 
Betaling 
Meerburg gaat gebruikmaken van KNLTB Collect. Zie daarvoor bijgevoegd document. Graag uitsluitend 
van deze betaalmogelijkheid gebruikmaken. U ontvangt in de loop van volgende week een 
betalingsverzoek van KNLTB Collect. Wij verzoeken u vervolgens uiterlijk 15 maart 2019 te betalen. 
 
Bardiensten  
Seniorleden van 18 jaar en ouder draaien twee bardiensten. Hiervoor betaalt u een opslag van  
2 x € 30. Na het draaien van een bardienst, ontvangt u binnen enkele weken € 30 op uw bankrekening. U 
ontvangt uw ledenpas na inschrijving voor de bardiensten. Tijdens het afhalen van uw pasje kunt u ook 
inschrijven voor de bardiensten. 
 
Vanaf 20 maart 2019 kunt u zich inschrijven voor twee bardiensten in de digitale bardienstplanner op 
https://mijn.knltb.club/clubs. Als u nog geen inloggegevens heeft u ontvangen voor het afhangbord, dan 
kunt u deze aanvragen bij ledentvmeerburg@gmail.com. U heeft tot 20 april 2019 de tijd om uw twee 
bardiensten in te plannen. Daarna kunt u zoveel bardiensten inplannen als u wilt en nog beschikbaar zijn 
tot en met oktober 2019. Op 25 september 2019 zullen de overige bardiensten worden opengesteld, 
 
Afhalen ledenpas 
Op de volgende momenten kunt u uw ledenpas af komen halen: 
- vrijdag   29 maart 2019 van 19.30 tot 20.30 uur 
- zaterdag 30 maart 2019 van 10.30 tot 11.30 uur 
De ledenpas heeft u nodig voor toegang tot het terrein en clubgebouw en om een baan af te hangen.  
 
U ontvangt uw ledenpas nadat TV Meerburg uw contributie (incl. opslag bardiensten) heeft ontvangen en 
u twee data voor een bardienst hebt vastgelegd in de bardienstplanner. 
 
Tip: zet de data voor het afhalen van uw ledenpas alvast in uw agenda. We sturen niet opgehaalde  
pasjes niet op. Kom dus uw pasje afhalen! 
 
Wij wensen u een plezierig en sportief tennisseizoen toe! 
 
Het bestuur van TV Meerburg. 
 
 
 
 
P.S. Mocht u uw lidmaatschap aan het einde van het seizoen 2019-2020 willen opzeggen, denk er dan 
aan dat dat tot uiterlijk 31 december 2019 mogelijk is. Daarna is opzegging voor het seizoen 2020-2021 
niet meer mogelijk. 
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