
TennisClubRoeselare BVBA          

Langebrugstraat 3, 8800 ROESELARE, tel: 051-220303  

www.tcroeselare.be  /  info@tcroeselare.be    

Beste tennisliefhebber,   

Met de winter 2017-2018 in het vooruitzicht willen we jullie nu alvast de kans geven om het 

wekelijkse tennis uur vast te leggen, te verlengen en / of uw lidmaatschap voor de winter in 

orde te brengen.   

U kunt uw vaste winteruur verlengen uiteraard, en dit doorgeven ten laatste tegen   

15 AUGUSTUS via info@tcroeselare.be.  

Indien niet vóór 15 augustus doorgegeven zullen wij het uur vrijgeven voor anderen. 

Aangezien wij dit jaar een groei hebben doorgemaakt naar 300 leden totaal, is de interesse 

enorm groot. 

 

Wij hebben daarbij groot nieuws te melden. Indoorterrein 1 + 2 blijven uiteraard perfect in 

de staat zoals ze nu zijn. INDOORTERREIN 3 + 4 ZULLEN VOLLEDIG VERNIEUWD WORDEN 

MET DE LAATSTE NIEUWE GRAVELVARIANT – MATCHCLAY. Geen vochtproblemen of 

baanoppervlak problemen meer, maar de laatste nieuwe trend met de eigenschappen die 

volledig aanleunen tegen de normale gravel, compleet met glijden, botshoogte etc.. 

Bovendien uitvoerig getest door organisaties, profspelers en zaakvoerder/coach  

Dirk de Vries zelf. Het wintertennis @ TCR zal vanaf oktober naar speelcomfort en 

kwaliteit, zeker extra op indoor 3 en 4, duidelijk gaan toenemen. TCR zal zelf garant staan 

voor deze grote investering van en voor U voor een nog betere TCR toekomst. 

 

Uiteraard kunt u, indien het een eerste aanvraag betreft, eerst even de mogelijke dagen en 

tijdstippen bekijken die nog beschikbaar zijn bij ons. Er is namelijk een duidelijke groei te 

merken. Vooral op de vrijdagavond en in het weekeinde wel nog volop mogelijkheden.  

Voor een eventueel winter lidmaatschap kunt u even langskomen in het clubhuis en een 

formulier invullen en alvast kennis maken met de open en informele clubsfeer die er bij ons 

heerst. Het clubhuis is bovendien in de winterperiode alle dagen geopend.  

 

Ten tweede kunnen we U melden dat iedere volwassene die lid wordt of een vast uur 

neemt, een leuke attentie krijgt namens TC Roeselare. Bedankt voor het vertrouwen in ons. 

   

De tarieven voor een vast winteruur voor volgende winter: (1/10/2017 tot  15/4/2018) zijn 

als volgt: 

Vast Winteruur ( lichten inbegrepen):  

A-uren(vanaf 17u30 maandag t/m vrijdag + zaterdag en zondag 08u30-14u30 uur:    495€   

B-uren (13u30-17u30 maandag t/m vrijdag + zaterdag en zondag 14u30-23u30 uur:    435€  

C-uren (vanaf 8u30 tot 13u30 in de week)                      410€   

*1 uur tennissen 22 € (licht inbegrepen, ONGEWIJZIGD ten opzichte van afgelopen winter)   
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De tarieven voor een winterabonnement voor volgende winter: (1/10/’17 - 15/04/’18).  

Winterabonnement:  

*winterabonnementen (lichten niet inbegrepen; lichtgeld zal 4€/uur per terrein bedragen) 

Volwassenen: 190€  

Studenten en 65+ krijgen 5€ korting en betalen 185€        

Jeugd: Tot en met 5 jaar: 25€  

Jeugd: Tot en met 9 jaar: 100€  

Jeugd: Tot en met 17 jaar: 150€    

Familieabonnement 4 personen: 530€ : 2 volw en 2 kids / 600€ :  2 volw en 3 kids   

 

*Jaarabonnement: U kunt enkel jaarlid worden per 15 april. Dit om een goede organisatie en 

administratie te kunnen aanbieden. U kunt dus perfect nu een winterabonnement nemen 

en vanaf april overschakelen naar een jaarabonnement.  

   

Het totaalbedrag voor uw abonnement of vaste uur graag overschrijven naar:    

BE70 4675 1961 3125 ten name van TC Roeselare BVBA, Langebrugstraat 3, 8800 

Roeselare met de mededeling: winteruur 17/18 + naam  en/of winterabonnement 17/18 + 

naam/namen   

Contant betalen kan ook in het clubhuis. U kunt daar dan ook direct een fiche invullen.. 

Bij vragen, opmerkingen en andere wensen, kunt u zich wenden tot:   

   

Tennisclub Roeselare BVBA  

Dirk de Vries, Zaakvoerder  

Gsm: 0475-243785  / Clubhuis: 051-220303 

 www.tcroeselare.be   

info@tcroeselare.be   

   


