TENNISVERENIGING
DEKKER TENNIS
INFORMATIE T.V. DEKKER TENNIS
T.V. Dekker Tennis is een enthousiaste vereniging met een schitterende accommodatie
waar het hele seizoen door veel activiteiten plaatsvinden. Voor jong en oud, voor
wedstrijdspelers op elk niveau en voor recreanten. De vereniging is aangesloten bij de
KNLTB. Uw lidmaatschap is geldig van 1 april tot 1 oktober. U kunt voor een enkelspel
per half uur en voor een dubbelspel per uur afhangen op één van de minimaal 9
gravelbanen (waarvan 7 Smash Court). Er is verlichting op 7 banen tot 23.00 uur.
TARIEVEN
Senior lidmaatschap

€ 185,00

Studenten lidmaatschap

€ 134,00

Voltijds dagstudie op universitair- of H.B.O niveau t/m 26 jaar.
€ 130.00

Van maandag t/m vrijdag tot 16.00 uur. U kunt alleen aan
verenigingsactiviteiten deelnemen, die binnen deze tijden vallen.
Junior lidmaatschap

€ 123,00

Geboren tussen 01/01/2000 en 01/01/2002.
Speeltijden tot 1 juni tot 21.00 uur en na 1 juni onbeperkt.
Jeugd lidmaatschap

€ 98,00

Geboren na of op 01/01/2002.
Speeltijden tot 1 juni tot 19.00 uur en na 1 juni tot 21.00 uur.
Voor nieuwe, beginnende leden van 5 t/m 17 jaar,

€ 85,00

2017

Dag lidmaatschap

inclusief 10 GRATIS lessen. Zie de speciale folder!

Alle tarieven onder voorbehoud
BINNENBAAN HUURTARIEVEN LEDEN T.V. DEKKER TENNIS
Maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur
Maandag t/m vrijdag na 17.00 uur + weekeinden

€ 12,50 p.u.
€ 14,50 p.u.

Bovenstaande gereduceerde tarieven gelden alleen van 23 april t/m 31 augustus 2017
én indien u uitsluitend met leden van TV Dekker Tennis speelt.
Er is een minitennisbaan voor kinderen t/m 8 jaar. Kinderen van leden kunnen hiervan
gratis gebruik maken. Het verenigingsnieuws krijgt u regelmatig via de nieuwsbrief. Het
tenniscentrum is geopend op maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 24.00 uur, op zaterdag
van 8.00 tot 18.00 uur en op zondag van 8.00 tot 21.00 uur. Tijdens de zomervakantie
is het centrum op zondag tot 18.00 uur geopend.
Voor informatie over tennislessen: 071-5410918.
Voor de vele activiteiten: zie de speciale activiteitenkalender. Deze is te vinden in de
folderstandaard bij de receptie. Voor actueel nieuws en activiteiten kunt u ook de
website raadplegen: www.tvdekkertennis.nl
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