Zomer seizoen 2018
van 9 april tot 23 september
Beste tennisliefhebber,
Het zomerseizoen 2018 gaat van start op maandag 9 april 2018. Als het weer het toelaat, kunnen we
vanaf die dag terug een balletje slaan onder de zon op de gravel.
Wij wensen jullie alvast een sportief en zorgeloos seizoen.
Het bestuur van VZW Madison zorgt ook dit jaar voor tal van leuke evenementen.
Gelieve hiervoor de website te raadplegen.

Tarief zomerseizoen 2018:
-

Volwassene
Geboren 2010 en later
Geboren 2006 - 2009
Geboren 2000 - 2005
Studenten geb. tss 1993 – 2000
Gezinsabonnement
Losse verhuring

195 €
29 €
52 €
92 €
115 €
480 €
20 €

(max 5 gezinsleden, wonende op zelfde adres)

Per plein en per uur

Familieabonnementen : vermeld duidelijk alle namen van de gezinsleden op het overschrijvingsformulier.
Om alles vlot te laten verlopen gelieve te betalen vóór 20 maart 2018 !

De prijzen omvatten:
- Het onbeperkt gebruik van de buitenterreinen met verlichting
- Gebruik van de binnenterreinen (enkel bij slechte weersomstandigheden !!!!)
- Online reserveren
- Tennis Vlaanderen aansluiting met verzekering
Elk lid mag gratis éénmaal een niet-lid uitnodigen (nadien is tarief losse verhuring
van toepassing)

OPGELET ! Interclubspelers dienen te betalen vóór 15 februari aangezien de
interclublijsten tijdig dienen over gemaakt te worden aan de VTV !
Niet-betaling betekent geen deelname noch verzekering gedurende het hele seizoen.
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Reservatie van binnenterreinen tijdens het zomer seizoen:
Reservatie van binnenterreinen worden toegestaan maar zijn niet inbegrepen in het zomerabonnement.
Dit kan enkel tegen betaling van het tarief losse verhuring.
Bij extreme weersomstandigheden mogen de niet gereserveerde binnenterreinen gebruikt worden
door leden die op datzelfde ogenblik buiten gereserveerd hebben. In dit geval wordt (indien verlichting
nodig) een vergoeding van 2 € per uur en per plein aangerekend.
Kosteloze reservatie van een binnenterrein omwille van vermoedelijk slecht weer zal in geen enkel geval
aanvaard worden. Dubbele reservatie (zowel binnen als buiten op hetzelfde uur) kan maar heeft tot gevolg
dat het tarief losse verhuring hoe dan ook wordt aangerekend.
Losse verhuringen en vergoedingen dienen vooraf aan de bar voldaan te worden.
Zomerleden 2018 hebben absolute voorrang bij de volgende winterreservaties 2018/2019
Hoe je zomerlidmaatschap aan maken via www.tennisvlaanderen.be , stap voor stap :
1. Ga naar de site/link http://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2162
2. Volg de instructies op de site
Belangrijk: De site stelt je automatisch het voordeligste abonnement voor, indien
familieabonnement !!! vergeet niet alle personen toe te voegen. Daarna zult u een email
ontvangen met een uitnodiging tot betaling en de gestructureerde mededeling, welke je
moet gebruiken bij je overschrijving op rek nr IBAN : ING BE22 3631 4289 1447 - BIC: BBRUBEBB
3. Eenmaal de overschrijving uitgevoerd, is je lidmaatschap in orde voor deze zomer en kunt u
Reserveren.
Indien problemen, vraag gerust aan Gina, gina.decrem@skynet.be

Zomeractie 2018 !
Bestaand lid
+
nieuw lid
( => nooit eerder zomerlid geweest op TC Madison)
= 300 €
( bespaar samen 90 €!! )

Het bestuur wenst jullie alvast veel tennisplezier !!
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