
BEN JE AL
INGESCHREVEN?

Familieabonnement: €280

Volwassene: €100

Jeugd (geboren in 2004 of later): €50

Instapformule voor - 8-jarigen: €10

Familieabonnement: €300

Volwassene: €110

Jeugd (geboren in 2004 of later: €55

Instapformule voor - 8-jarigen: €10 (zie kiesformule)

Formule 1A (sponsoring + familieabonnement): €460 excl. BTW

Fomule 1B (sponsoring + 1 volwassene): €280 excl. BTW

Formule 1C (sponsoring + 2 volwassenen): €380 excl. BTW

Formule 2A (sponsoring, geen spelend lid): €200 excl. BTW

Voelen jullie de tenniskriebels ook al terug opborrelen? We willen jullie er even aan herinneren dat de huidige

leden voorrang krijgen om in te schrijven tot maandag 1 maart. Vanaf 1 maart is het mogelijk voor iedereen om

zich in te schrijven. Je kan dit doen via de website www.tennisvlaanderen.be.

Als je betaalt voor 20 maart 2021 geniet je ook nog eens van het voordelige tarief:

Na 20 maart 2021  gelden volgende tarieven: 

 Vanaf dit jaar is er ook de mogelijkheid om onze club te sponsoren en dan gelden volgende tarieven:

 Voor meer informatie omtrent deze pakketten kan je een mailtje sturen naar Hilde.fierens@gmail.com

Eerstvolgende activiteiten:

Op zaterdag 6 en 13 maart houden we onze KLUSJESDAGEN!

We starten om 10u en alle helpende handen zijn welkom! Hiervoor hoef je echt niet handig te zijn! We ruimen op,

doen kleine herstellingen, werken in de tuin,… We zorgen voor een gespreide taakverdeling zodat dit ook in

veilige omstandigheden kan gebeuren volgens de Covidmaatregelen. Iedereen is meer dan welkom!

Zaterdag 20 maart: POETSDAG

Vanaf 10u maken we onze chalet proper voor het nieuwe tennis seizoen!

Vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 april: OPENINGSWEEKEND

We wachten de Coronamaatregelen nog af, maar dit weekend is de opening van het nieuwe tennisseizoen. Meer

informatie krijg je hieromtrent in de loop van maart.

We kijken ernaar uit jullie snel te zien op 'T Leer! 

Tot gauw!

Beste Leertjes,


