
Tennisclub Roeselare BVBA      

Langebrugstraat 3     

8800 Roeselare          

051-220303 (GSM Dirk de Vries, zaakvoerder TCR : 0475-243785)   

www.tcroeselare.be   /    info@tcroeselare.be     

                                   Roeselare, februari 2017,     

     

Beste tennisliefhebber,     

     

Met de zomer alweer in het vooruitzicht en de succesvolle start gedurende de eerste 2 jaren 

van het vernieuwde TCR, willen wij iedereen uiteraard informeren omtrent de zomerperiode 

naar lid worden en lidgelden toe.      

Via de website kunt u, bij interesse, tevens het formulier downloaden, ( www.tcroeselare.be - 

lid worden ).     

U kunt ook even langskomen in het clubhuis en een formulier invullen. Wij zijn alle dagen 

geopend.      

De tarieven voor komend zomerseizoen:     

(15/4/2017 tot 01/10/2017)     
Volwassenen: 165 euro     

65+: 160 euro     

Studenten 18+: 155 euro (mits vertoon studentenkaart)     

Jeugd 13-17 jaar: 95 euro     

Jeugd 6-12 jaar: 50 euro     

Kleuters 3-5 jaar: 20 euro     

Gezinsabonnement 4 personen: 420 euro (2 volwassenen en 2 inwonende kids)     

Gezinsabonnement 5+ personen: 480 euro (2 volwassenen en 3 of meer inwonende kids)     

     

     

De tarieven voor jaarabonnementen:  (15/4/2017 tot 15/4/2018)     
Volwassenen: 305 euro     

65+: 300 euro     

Studenten 18+: 295 euro (mits vertoon studentenkaart)     

Jeugd 13-17 jaar: 175 euro     

Jeugd 6-12 jaar: 95 euro     

Kleuters 3-5 jaar: 35 euro     

Gezinsabonnement 4 personen: 750 euro (2 volwassenen en 2 inwonende kids)    

Gezinsabonnement 5+ personen: 850 euro (2 volwassenen en 3 of meer inwonende kids)     
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Los terrein huren      
*1 uur tennissen 22 €(licht inbegrepen)     

     

     

Het bedrag voor uw zomer of jaarabonnement graag overschrijven naar:      

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

Roeselare met de mededeling: zomer 2017 of jaarabonnement 2017 + naam       

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

     

Nadat uw lidgelden ontvangen zijn, zetten wij u in het computersysteem en ontvangt u van 

de Vlaamse Tennisbond, Tennis Vlaanderen, een login code + wachtwoord. Hiermee kunt u 

dan uw terrein online reserveren binnen ons domein, zowel outdoor als indoor.     

Lid worden van TC Roeselare heeft zeer zeker ook een aantal voordelen, namelijk:     

     

Met uw lidgeld / abonnement kunt u zowel indoor als outdoor onbeperkt een terrein 

reserveren. (exclusief lichtgelden).     

Met uw lidgeld / abonnement kunt u deelnemen aan interclub en/of tornooien.     

Met uw lidgeld / abonnement bent u verzekerd voor onvoorziene omstandigheden op het 

terrein.    

Met uw lidgeld kunt u uiteraard genieten van de club in fraaie natuur met zonneterras.    

Met uw lidgeld kunt u via de mutualiteit geld terug ontvangen daar u lid bent van een 

erkende sportclub. 

     

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

     

Tennisclub Roeselare     

Dirk de Vries Zaakvoerder  

Gsm:0475-243785  

www.tcroeselare.be     

info@tcroeselare.be     

     

Like ons op facebook en ontvang de laatste nieuwtjes : Tennisclub Roeselare    

     

TCR @ YOUR SERVICE     
    

Wij gaan voor kwaliteit en gezelligheid en heten u van harte welkom bij de TCR Familie.    
    
    


