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BELEID

Als je lid wordt van T.C. ’t Brônshout, meldt de club jou ook aan als lid van de KNLTB. Als bewijs van lidmaatschap ontvang je
een KNLTB ledenpas welke jaarlijks wordt vervangen.
Dit heeft een aantal redenen:
1. Met de KNLTB ledenpas kun je aantonen dat je lid bent van de vereniging en dat je gebruik mag maken van de
accommodatie. Het baanreglement is hierbij van toepassing;
2. Zo geeft de KNLTB-ledenpas toegang tot alle officiële competities waaraan T.C. ’t Brônshout deelneemt;
3. Mag je deelnemen aan de officiële KNLTB toernooien die worden georganiseerd. Het eigen Bronshout Dubbel toernooi
is hiervan een voorbeeld;
4. Krijg je toegang tot MijnKNLTB (http://www.mijnknltb.nl) waar je jouw resultaten van competities en toernooien kunt
zien. Dit kan via de website of de gratis MijnKNLTB app.
5. Op vertoon van je KNLTB-ledenpas krijg je korting bij diverse winkels en instellingen. Kijk hiervoor op de achterzijde van
jouw KNLTB-ledenpas.
6. Ontvang je korting of aanbiedingen bij partners, sponsoren en evenementen van de KNLTB.
Aanleveren foto
De KNLTB en T.C. ’t Brônshout stellen aan de foto de volgende eisen:
1. De vertoonde pasfoto bij jeugdleden mag niet ouder zijn dan 2 jaar.
2. De vertoonde pasfoto bij seniorleden mag niet ouder zijn dan 5 jaar
Eenieder is vrij om vaker een nieuwe foto aan leveren bij de ledenadministratie. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De
verwerking van de foto bij de KNLTB vindt pas plaats bij aanvang van het eerst volgende seizoen.
De eisen aan de foto zijn niet hetzelfde als de wettelijke eisen. Dit betekent dat het geen officiële pasfoto hoeft te zijn. Zeker bij
jeugdleden is het bijvoorbeeld handig om gebruik te maken van de schoolfoto’s. Een kwalitatief goede ‘selfie’ volstaat meestal
ook.
Het aanleveren van de foto kan op twee manieren:
Fysiek:

Lever de foto fysiek in bij de ledenadministratie. Schrijf duidelijk op de achterzijde van de foto de voornaam,
achternaam en geboortedatum of voorzie de foto van een begeleidend briefje.

Digitaal:

E-mail een digitale foto naar ledenadministratie@bronshout.nl met vermelding van voornaam, achternaam
en geboortedatum.
Vereisten voor de digitale foto:
▪ bestandstype JPG
▪ verhouding breedte/hoogte 3:4
▪ het formaat tenminste 300 bij 400 pixels

Uitreiken ledenpassen
Leden die deelnemen aan de voorjaarscompetitie ontvangen hun ledenpas via de captain van het team. De overige leden
kunnen hun pas ophalen tijdens het openingstoernooi. Personen die tussentijds lid worden, ontvangen de ledenpas thuis.
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