Beste leden,
Vanaf maandag 15/4 begint het zomerseizoen tennis. Naast de mogelijkheid om tennis zomerlid te worden, bestaat
nu ook de mogelijkheid om padellid te worden. Door padellid te worden, krijg je dan de mogelijkheid om een
padelterrein te reserveren via de reservatiemodule van Tennis Vlaanderen zoals voor tennis. De lidgelden voor
zomer tennis en voor een volledig jaar padel werden als volgt bepaald :
Tarief 2019

Volwassenen
Bestaande leden betaling
voor 13/3/2019
Volwassenen
Nieuwe leden
Bestaande leden
Betaling na 13/3/2019
16 j. - 23 j. (geen 24 j. op
01/01/2019)
- 16 j. (geen 16j. op
01/01/2019)
Losse uren en genodigden
Betaling vóór spelen

Alleen zomertennis

Combi
Zomertennis + 1 jaar
padel

Alleen padel
1 jaar (1/4/19-31/3/20)

125€

+ 90€

140€

140€

+ 90€

140€

80€

+ 60€

100€

40€

+ 60€

100€

15€/u/p.p.

Niet van toepassing

24€ / uur
36€/1u30
Verhuur racket 2€
Voor alle tennis-en padelleden zijn de aansluiting en verzekering van Tennis Vlaanderen inbegrepen, evenals gebruik
van de verlichting.
Tennis:
- Volwassenen en +16j: Onbeperkt spelen (2 reservaties per keer)
- -16j: Onbeperkt spelen (1 reservatie per keer)
Padel:
- 1 reservatie per keer

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 1 februari. Via de link "ZOMERLID WORDEN" op onze
website , kom je dadelijk op de website van Tennis Vlaanderen.
Bij twijfel vind je een filmpje met de werkwijze op onze website onder de rubriek 'info'.
Voor diegenen die geen gebruik maken van de abonnementsmodule van Tennis Vlaanderen, bestaat de
mogelijkheid om op zaterdag 16 maart, tussen 13u en 15u, te betalen op het secretariaat van het clubhuis.
Interclubleden zowel voor tennis als padel, worden automatisch ingeschreven bij het insturen van de
interclublijsten, gelieve toch uw gegevens op juistheid te checken.
Interclubspelers mogen enkel effectief worden opgesteld indien het lidgeld werd betaald. Betaling vóór 20/2/2019.
Interclubspelers dienen geen abonnement aan te maken, gebeurd door ons. Voor inlichtingen of bij problemen:
marie-france@tcsollenbeemd.be
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.
Het bestuur wenst je een fijne tennis en padel zomer 2019.

