
 

Beste tennisliefhebber,      

      

Allereerst de beste wensen voor 2022 toegewenst in goede gezondheid en hopelijk weer met 

meer normale omstandigheden dan in 2021.  

Met het nieuwe outdoor tennisseizoen in het vooruitzicht willen wij iedereen hieronder 

informeren omtrent lid worden en lidgelden inzake tennis. Uiteraard hebben wij, ondanks 

corona, niet stilgezeten en zijn wij blijven investeren in de club om de groei die er de laatste 

jaren is verder te zetten. Met de komst van de NIEUWE UNIEKE INDOORPADEL VOOR 

VLAAMSE BEGRIPPEN is dit meer dan gelukt.  Met ruim 700 leden afgesloten in 2021 

hebben wij inmiddels een record aantal leden bereikt in het bestaan van TCR. Op nog meer 

TCR groei kwalitatief en kwantitatief… 

 

SUPERACTIE TENNISABONNEMENT: 

Kerstperiode + Januari 20 euro korting als volwassene op hieronder genoemde prijzen 

inzake tennisabo zomerabo. Op een familieabonnement is ook 20 euro korting van 

toepassing de ganse maand januari indien u overschrijft voor 31 JANUARI.  

Voor studenten 18+, jeugd en kleuters is er geen korting meer extra mogelijk op 

tennisabonnement zomer want reeds laag inclusief verzekering. 

 

OP EEN JAARABO GEEN KORTING MEER MOGELIJK  EXTRA WANT REEDS 

MOOIE KORTING IN HET GEHEEL…. 

 

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

Iedere jeugdspeler die lessen volgt dient in zomerseizoen verplicht lid te zijn… 

Iedere volwassene die hier lessen volgt en geen zomerlid is dient een bijdrage van 30 

EURO extra te doen als organisatie/verzekeringskosten. 

 

Huidig abo padel indoor of outdoor loopt tot 1 juli door. Rond april volgt info omtrent 

verlengen abo outdoor, indoor en formule outdoor/indoor….Vanaf 1 juli zijn dit de 

formules inzake padel tot 1 april 2023 om mee te gaan met tennisvlaanderen naar 
administratie/organisatie dus voor 9 maanden ipv 12 maanden….. 

 

De tarieven voor komend zomerseizoen tennis  

Tennis 15-04-2022 / 01-11-2022 OUTDOOR EN INDOOR RESERVEREN !!!!! 

(OFFICIEEL 1-10 EINDDATUM MAAR OUTDOOR OPEN TOT 1-11 😊😊) 

Volwassenen: 190 euro    

65+: 180 euro     

Studenten 18+: 130 euro      

Jeugd 13-17 jaar: 95 euro       

Jeugd 6-12 jaar: 60 euro     

Kleuters 3-5 jaar: 25 euro   

Gezinsabonnement 4 personen: 450 euro (2 volwassenen en 2 inwonende kids)      

Gezinsabonnement 5+ personen: 500 euro (2 volwassenen en 3 of meer inwonende kids) 



 

De tarieven voor jaarabonnementen tennis 
Tennis 15-04-2022 / 14-04-2023 OUTDOOR EN INDOOR RESERVEREN !!!!! 

Volwassenen: 350 euro      

65+: 340 euro      

Studenten 18+: 250 euro (mits vertoon studentenkaart en enkel student niet erbij 

studeren nog)      

Jeugd 13-17 jaar: 180 euro      

Jeugd 6-12 jaar: 120 euro      

Kleuters 3-5 jaar: 40 euro      

 

Los terrein huren       
*1 uur tennissen 25 € (licht inbegrepen – online te reserveren ook met gastspelers via 

tennisvlaanderen tegenwoordig.       

      

Het bedrag voor uw zomer / jaarabo graag overschrijven naar:       

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

Roeselare met de mededeling: zomerabo of jaarabo tennis 2022 + naam.  

Betalen contant / bankcontact of payconiq kan allemaal in het clubhuis ook… 

 

Binnenkort kunt u ook zelf digitaal een abonnement aanschaffen. Info volgt. 

     

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 inzake tennis.     

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. Lichtgelden zitten in uw abonnement voortaan. 

• Met uw lidgeld / abonnement kunt u deelnemen aan interclub, inschrijven voor 

tornooien      

• Met uw lidgeld / abonnement bent u verzekerd voor onvoorziene 

omstandigheden op ons domein     

• Met uw lidgeld kunt u uiteraard genieten van goed onderhouden club in fraaie 

natuur 

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

van een erkende sportclub.  

 

Dirk de Vries  

Zaakvoerder TCR 

Tel: 051-220303 

GSM: 0475-243785  

info@tcroeselare.be 

www.tcroeselare.be 
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