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Postbus 585 
2900 AN Capelle aan den IJssel 
Reknr. IBAN: NL37 RABO 0113488904 
www.tccapelle.nl 

 

 
Aanmeldingsformulier Jeugd 2023 

 
 
Persoonlijke gegevens: 
 

Achternaam .…………………………...Tussenvoegsel…………. Jongen / Meisje ** 

Voornaam …….………………………Voorletters……………….  

Geboortedatum ………………………………………………………….  

Adres + huisnummer ………………………………………………………….  

Postcode ………………………………………………………….  

Woonplaats ………………………………………………………….  

Telefoonnummer ….…………………………Mobiel…………………….  

E-mail adres ………………………………………………………….  

 
De contributietarieven per soort lid voor 2023 zijn (voor zowel tennis als padel): 
 
 Mini 
 

Tot en met 5 jaar, spelen van Ma t/m Do tot 19:00 uur,  
Vrijdag, Zaterdag & Zondag de hele dag spelen 

Gratis 

 Pupil 6 tot en met 12 jaar, spelen van Ma t/m Do tot 19:00 uur,  
Vrijdag, Zaterdag & Zondag de hele dag spelen 

€ 45,- per jaar +  
inschrijfgeld € 20,- (éénmalig) 

 Junior 13 tot en met 17 jaar, spelen van Ma t/m Do tot 19:00 uur,  
Vrijdag, Zaterdag & Zondag de hele dag spelen 

€ 95,- per jaar +  
inschrijfgeld € 20,- (éénmalig) 

 
Bepalend is de leeftijd die men in het kalenderjaar 2023 bereikt, e.e.a. conform richtlijnen KNLTB.  
 
Aanbieding: 
De Tennisclub Capelle biedt voor 2023 een éénmalige korting aan op het 
lidmaatschap voor nieuwe jeugdleden. Voor Pupillen bedraagt de contributie € 40,-- 
(incl. het inschrijfgeld) en voor Junioren is dit € 70,-- (incl. het inschrijfgeld).  
Deze aanbieding geldt alleen voor kinderen die nog geen KNLTB lid zijn. 
 
 
 
 



 
In principe kan er door leden het hele jaar getennist en gepadeld worden. In de winterperiode, van 1 
oktober tot 31 maart kan er echter niet getennist worden in de overkapping omdat deze banen dan 
worden verhuurd. In de zomerperiode kunnen de KNLTB competities (in april en mei, op zaterdag en 
zondag) en de Open Toernooien (1 week voor de volwassenen en 1 week voor de jeugd) tot beperkingen 
in vrij spelen leiden. 
 
U dient dit aanmeldingsformulier, vergezeld van een recente pasfoto (3,5 x 4,5 cm) op te sturen naar 
de ledenadministratie t.a.v. Katinka Aalders, Chopinstraat 73, 2901 EC Capelle aan den IJssel.  
Door de KNLTB wordt er een spelerspas met deze foto aangemaakt en na bericht is deze af te halen op 
het clubhuis. TC Capelle heeft een privacyreglement. Dit kunt u vinden op onze website. 
 
De contributie dient jaarlijks via een automatische incasso te worden voldaan en wordt in december 
voorafgaand aan het nieuwe tennisseizoen geïncasseerd. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en 
met 31 december.  
 
Ouder/verzorger machtigt het bestuur om jaarlijks de contributie automatisch af te schrijven van IBAN 
rekeningnummer: 

 
 

NL……………………………………………………….. T.n.v.…………………………………………… 
 

 
Datum: ………………………………………  
       
 
Handtekening van ouder/verzorger: ……………………………………..….. 
 
 

Vergeet niet om een recente pasfoto (formaat 3,5 x 4,5 cm) bij te voegen. 
Indien er geen pasfoto bij de inschrijving zit levert dit vertraging op voor de KNLTB ledenpas! 

 


