TC Madison winterseizoen 2018 - 2019
van 21 sept 2018 tot 7 april 2019

Beste tennisvrienden,
We starten terug met de voorbereidingen van ons komende winterseizoen. Zoals gewoonlijk krijgen de leden van vorig
jaar voorrang indien zij hun vast uur wensen te behouden..
Je gaat te werk als volgt :
Vast uur vorige winter vernieuwen :
overschrijving van het verschuldigde bedrag (zie rooster) op rekening BE28 3930 0800 5320
met als mededeling dag en uur + naam van 1 speler OF
door reservatie aan de bar of bij het bestuur.
Indien er uiterlijk op 15 september 2018 geen betaling is ontvangen, gaan wij ervan uit dat de betrokken uren
onherroepelijk worden vrijgegeven en zullen bijgevolg aan derden worden aangeboden.
In het club house hangt vanaf vandaag een affiche uit met het uur schema van vorige winter. Hierop kan u reeds
aanduiden dat u en uw tennispartner(s) het uur behouden of dit uur wensen te schrappen.
Reservatie nieuw uur
U dient dit aan te vragen via mail fonsvdp@telenet.be
of via Mirek tel: 0495/26.93.43 of Davy tel: 0476/33.85.23.
Na bevestiging van de reservatie dient u het verschuldigde bedrag (zie rooster)over te schrijven op rekening
BE28 3930 0800 5320 met als mededeling dag en uur + naam van 1 speler.
Dag-abonnementen :
overschrijving van het verschuldigde bedrag (zie rooster) op rekening BE28 3930 0800 5320
met als mededeling uw naam.
Met dit dag-abonnement kunt u, naar wens tennissen elke weekdag van 9 tot 18uur op vrije uren.
Let wel !!! reserveren kan niet met een dag-abonnement.
Losse verhuring leden en niet-leden
Dient telefonisch 054/33.86.35 of aan de bar gereserveerd te worden. Gelieve het bedrag (zie rooster) vooraf
te betalen. Als niet-lid kan u per persoon maximaal 3 keer een terrein huren. Zo niet wordt u een dagabonnement aangerekend.
Zoals ieder jaar trachten wij iedereen tevreden te stellen, daarom is het belangrijk tijdig te reserveren.
Note :
Het winterseizoen start dit jaar opnieuw op vrijdag i.p.v. op maandag, dit omdat er in de maand oktober één weekend
niet gespeeld kan worden wegens organisaties voor het goede doel.
Van 21/12/2018 tot 6/1/2019 gaat ons jaarlijks Kerst- en Nieuwjaarstornooi door, tijdens deze periode vervallen de
abonnementen.

Wij doen alvast ons best om aan jullie wensen te voldoen.

Gelieve rekening te houden met volgende punten :
Aanvragen dienen via mail gericht te worden aan fonsvdp@telenet.be
of telefonisch aan Mirek tel: 0495/26.93.43. of aan Davy tel: 0476/33.85.23
Reservaties van vorig seizoen die niet vóór 10 september 2018 zijn hernieuwd, worden automatisch en
onherroepelijk vrijgegeven!
Voor groepsreservaties zal één persoon als verantwoordelijke optreden.
Wanneer uw gewenste reservatie aanvaard en ingeschreven wordt, krijgt U daarvan bevestiging.
Bijdragen dienen gestort te zijn uiterlijk op 15 september 2018 op rek.nr: ING BE28 3930 0800 5320. Indien de
betaling op 15 september 2018 niet in ons bezit is, vervalt automatisch de aangevraagde reservatie ! ! !
Bijkomende reservaties voor indoor-terreinen wordt beschouwd als een “losse verhuring”
Lessen worden met MIREK of DAVY afgesproken en afgerekend.
Opgelet !! De terreinen die vrijkomen door lesuren die wegens verlof of andere reden worden verplaatst, komen
vrij en kunnen bijgevolg aan derden verhuurd worden.

LIDGELD enkel voor
nieuwe leden die nog geen
T-V kaart hebben.
Tot 16 jaar :
15 €

DAGABONNEMENTEN
Op weekdagen van 9 tot 18 uur.
Zomerleden

280 €

Vanaf 16 jaar :

Niet-zomerleden

300 €

28 €

VASTE RESERVATIES.
Weekdagen 9-18 uur
18-22 uur
22-24 uur
Weekend 9-19 uur

295 €
450 €
295 €
435 €

Losse verhuringen per uur/per terrein:
leden
20 €
niet leden (max. 3 x pp) 30 €
jeugdleden tot 16 jaar
15 €

Opgelet: De leden die over een VTV kaart 2018 beschikken dienen het volgende lidgeld pas bij aanvang van
het zomerseizoen 2019 te betalen.
Indien iemand komt spelen zonder aansluiting bij Tennis Vlaanderen is dit op eigen verantwoordelijkheid en kunnen
we niet aansprakelijk gesteld worden in geval van eventuele ongelukken.
Het clubreglement is van toepassing.

We wensen iedereen nog een mooie nazomer toe en hopen jullie opnieuw te mogen verwelkomen het komende
winterseizoen !!
Het Bestuur

