Beste leden,
In de loop van de maand april begint het zomerseizoen. Het bestuur bepaalde het zomerlidgeld 2018 als volgt:
Volwassenen : 140€ - onbeperkt spelen (2 reservaties per keer)
- Aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen
- Licht
Zomerleden 2017 genieten een voordeeltarief 125€ bij betaling voor 18 maart 2018.
Er is mogelijkheid om op zaterdag 17 maart, tussen 13u en 15u, te betalen op het secretariaat van het clubhuis.
Student : 16 - 23 jaar (geen 24 jaar op 01/01/2018) 80€
- onbeperkt spelen (2 reservaties per keer)
- aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen
- licht
Jeugd:
tot 15 jaar (geen 16 jaar op 01/01/2018) 40€
- onbeperkt spelen (1 reservatie per keer)
- aansluiting en verzekering Tennis Vlaanderen
- licht

NIEUW

Genodigde : 10€ per uur, vooraf te betalen aan de bar. Een genodigde kan maximum 2 keer spelen en dient zich
daarna lid te maken. Leden kunnen online reserveren met een genodigde met het bordje "genodigde"
Zolang het correcte bedrag niet werd betaald, zal je niet kunnen reserveren.

Hoe lid worden?

Wij maken opnieuw gebruik van de abonnementsmodule van Tennis Vlaanderen. Dit zorgt voor een efficiënte
administratie voor zowel de leden als onze administratieve cel.
Je dient zelf je abonnement aan te maken, dit kan vanaf 15 januari.
Via de link"ZOMERLID WORDEN" op onze website , kom je dadelijk op de website van Tennis Vlaanderen.
Je klikt op 'club' en vult 'Sollenbeemd' in. Nadat je de stappen hebt gevolgd en je je abonnement hebt bevestigd,
krijgen wij de abonnementsaanvraag binnen.
Na goedkeuring krijg je een e-mail met daarin het rekeningrapport en overschrijvingsformulier met een
gestructureerde mededeling. Gelieve dit overschrijvingsformulier te gebruiken om te betalen.
Mocht je geen bevestiging ontvangen, controleer je spam.
Bij twijfel vind je een filmpje met de werkwijze op onze website onder de rubriek 'info'.
Interclubleden worden automatisch ingeschreven bij het insturen van de interclublijsten, gelieve toch uw
gegevens op juistheid te checken.
Door lid te worden, ga je akkoord met de in de club geldende reglementen. (ter inzage op de website)
Alle info en activiteiten zijn ook steeds terug te vinden op onze website www.tcsollenbeemd.be
Volg hierop het reilen en zeilen van je club.

Interclub

Interclubspelers dienen zich voor 1 februari 2018 in te schrijven op de lijst op het bord in het clubhuis.
Kapiteins dienen hun ploeg en reservespelers ter goedkeuring voor te leggen aan het bestuur voor 1 februari 2018.
Interclubspelers mogen enkel effectief worden opgesteld indien het lidgeld werd betaald.
Padel
16€ per uur. Indien je geen lid bent van Tc Sollenbeemd kan je je jaarlijks laten verzekeren voor 25€ via onze club.
Rackets kunnen gehuurd worden in het clubhuis aan 1€.

Het bestuur wenst je een fijne tenniszomer 2018.

