
 

   Contributie Seizoen 2016 – 2017     
   

SENIOREN ;      per seizoen    in 2 termijnen * 
Geboren op of voor  31-12-1997      € 204,00     2 x € 107,00 
 

JUNIOREN ;      per seizoen    in 2 termijnen * 
Geboortejaren 1998 t/m 2003      € 150,00     2 x € 80,00 
 

PUPILLEN;      per seizoen    in 2 termijnen * 
Geboortejaren 2004 t/m 2009      € 126,00     2 x € 68,00 
 

MINI’S / Kabouters;     per seizoen    in 2 termijnen * 
Geboortejaren 2010 t/m 2012        € 72,00     2 x € 41,00 
 

DONATEUR/SEIZOENSKAART;   per seizoen    in 2 termijnen * 
Geboren op of voor  n.v.t.             € 96,00     2 x € 53,00  
 

AOW-SEIZOENSKAART;    per seizoen    in 2 termijnen * 

Vanaf 65 jarige leeftijd op 1 juli 2016               € 60,00     2 x € 35,00 
 

* Bij betaling in termijnen wordt per termijn € 5,00 administratiekosten in 
rekening gebracht. 

 
 

Het innen van de contributie is door TEC weer in eigen beheer genomen. 
U ontvangt van TEC (info@svtec.nl) via Sportlink (dat is het ledenprogramma van de 
KNVB) een e-mail met het verzoek om aan de contributieverplichting voor het gehele 
seizoen te voldoen. 
Bij termijnbetalingen dient rekening gehouden worden met extra kosten van € 5,00 
per termijn aan administratiekosten. 
Ook bij overschrijding van de vervaldatum wordt de rekening verhoogd met € 5,00 
administratiekosten. 
*De Clubcard, seizoen 2016–2017 wordt pas verstrekt na ontvangst van uw betaling. 
Leden met contributieachterstand worden uitgesloten van wedstrijden en trainingen. 
De spelerspas van betreffende speler wordt ingenomen en tevens wordt er via 
Sportlink een blokkade ingesteld totdat aan de financiële verplichtingen is voldaan.  
Ook de gratis toegang bij thuiswedstrijden van T.E.C. komt dan te vervallen.  
 

Contributiebetalingen kunnen UITSLUITEND door overmaking naar 

IBAN: NL24 INGB 0000897032 ten name van sv TEC Tiel 
 

Vragen, wijzigingen en/of opzeggingen kunnen uitsluitend schriftelijk  

(Postbus 118 – 4000 AC  Tiel) of e-mail: info@svtec.nl  worden doorgegeven. 
 

De contributiebetaling dient altijd te geschieden tot het EINDE (is 30 juni 2017) van 
het lopende seizoen. Ook is er geen recht op restitutie bij het voortijdig beëindigen 

van het lidmaatschap.   
 

Het voetbalseizoen 2016-2017 loopt van 1 juli 2016 t/m 30 juni 2017. 
 

Let wel:  
U bent en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor uw contributiebetalingen 

en het op juiste wijze doorgeven van wijzigingen en opzeggingen. 


