
Algemene informatie ledenadministratie Tennisvereniging TOZ 

 
Contactinformatie: 

Johanna Brouwer, Peellaan 72, 5345 NE Oss 
Telefoon: 06-50508490 

Email: ledenadministratie@toz.nl 
 

De volgende zaken worden geregeld via de ledenadministratie: 

 Aanmelding nieuwe leden 
 Opzegging lidmaatschap 

 Melden van verlies van de druppel 

 Omwisselen van de druppel indien deze kapot is 

 Adreswijziging 

 Nieuw emailadres 

 Nieuw vast of mobiel telefoonnummer 
 Nieuw giro-/banknummer of wijziging van de tenaamstelling 

 Naamswijziging 

 Introducé aanmelding 
 

Mutaties: 

Doorgeven direct via “Mijn TOZ” of anders per email of per post (maar in ieder geval schriftelijk) naar 
bovenstaand (email) adres. 

 
Lidmaatschap en contributie: 

Het lidmaatschap bij TOZ is steeds voor een heel jaar van 1 januari t/m 31 december. Indien iemand 
later in het kalenderjaar inschrijft, wordt de contributie berekend rekening houdend met het moment 
van inschrijving. Elk lid van TOZ is verplicht om 2 bardiensten per jaar draaien.  

Van belang bij het lidmaatschap is ook ons Privacy reglement, zie hiervoor “Mijn TOZ”.  
 

Opzeggen lidmaatschap: 

Volgens de Statuten van TOZ dient dit vóór 1 december van het lopende kalenderjaar schriftelijk te 
gebeuren bij de ledenadministratie, anders loopt het lidmaatschap nog een heel kalenderjaar door! 
Opzeggen kan direct via “Mijn TOZ” of anders per email of per post. Opzeggen van het lidmaatschap 
kan nooit bij een trainer. Na opzegging ontvangt u een bevestiging van opzegging waarin staat wat er 
verder moet gebeuren. U moet uiterlijk 31 december uw toegangsdruppel hebben ingeleverd. De 
druppelborg wordt pas na inlevering van de druppel bij de ledenadministratie terugbetaald. 

 
Administratief lid: 

Indien iemand zwanger is of verwacht langdurig (minimaal zes maanden) geblesseerd te zijn, kan het 
lidmaatschap op verzoek tijdelijk vanaf de eerstvolgende maand omgezet worden naar administratief 
lid. De contributie wordt dan naar rato geïnd c.q. verrekend. Dit verzoek moet per email naar de 
ledenadministratie en ook het weer opheffen ervan (de bondspas moet dan weer geactiveerd worden). 

 
Introducés: 

Als iemand kennis wil maken met de tennissport, mag deze persoon 3x op jaarbasis als introducé mee 
met een van onze leden. Een introducépas kan aangevraagd worden bij de ledenadministratie en ook 
daar opgehaald worden tegen contante betaling van € 5.00 voor senioren en € 2.50 voor junioren. 
Na het tennissen met de introducé, moet de pas in de bus in de hal van het clubhuis (links naast het 
afhangbord) gedaan worden. Zie verder introductiereglement op de website. 

 
Pasfoto's t.b.v. bondspas: 
Een foto van een junior lid mag 5 jaar oud zijn, van een senior lid 10 jaar. Een 50-plusser hoeft geen 
nieuwe pasfoto aan te leveren (mag natuurlijk altijd). Pasfoto's altijd aanleveren met de naam op de 
achterkant bij de ledenadministratie indien deze op de nieuwe bondspas moet komen. 

 
De foto moet voldoen aan de volgende eisen van de KNLTB: 

  recht van voren genomen tegen een lichte, egale achtergrond 
 beide ogen moeten zichtbaar zijn, bril met donkere glazen is niet toegestaan (uitzonderingen 

daar gelaten) 
 het hoofd dient onbedekt te zijn (uitzonderingen daargelaten) 

 het moet een echte pasfoto zijn (dus geen vakantiekiekje), kleur of zwart-wit maakt niet uit. 
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