
TENNISCLUB BLANKENBERGE vzw 

Bankrekening lidgelden: BE24 2800 2544 3238 

LIDGELDEN 2018 

Geacht clublid of kandidaat-clublid 

Gelieve hierna een overzicht te willen vinden van de lidgelden voor het jaar 2018. Voor alle lidgelden (uitgezonderd 

petanque- en barleden) is de verzekering inbegrepen. Voor de indoorpleinen wordt geen supplement gevraagd. 

Gezien de administratieve verplichtingen tegenover Tennis Vlaanderen tegen eind februari 2018 vervuld moeten 

worden, vragen wij u om uw ledenbijdrage voor 2018 te willen voldoen en dit uiterst tegen 11 FEBRUARI 2018. 

Betaal tijdig omdat terreinreservatie anders onmogelijk is – vooral interclubspelers dienen dit tijdig te regelen, 

anders kan men niet deelnemen aan de interclubcompetitie. 

1  Spelende leden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Invité's 

Indien een lid met een niet-lid wenst te spelen, dan vragen wij om een bijdrage van € 8 te regelen in de chalet. 

Reserveren met een niet-lid moet ook via de chalet gebeuren. Reserveren op het nummer 050/418783. 

LIDGELD WIE? WAT? LES 

€ 50 
Alle jongeren die 5, 6, 7 
of 8 jaar worden in 2018 

Enkel spelen op 
woensdagnamiddag 

Gratis initiatieles op 
woensdag (april tot einde 
juni), in zoverre dat er op 

die dagen geen 
jeugdinterclub doorgaat 

€ 80 
Alle jongeren die 9, 10, 
11 of 12 jaar worden in 

2018 

* Mogen alle dagen 
spelen mits reservatie 
* Mogen niet spelen ’s 
avonds na 18u 
* Mogen niet spelen op 
zondagmorgen vanaf 10u 

Gratis initiatielessen op 
woensdag (april tot einde 

juni): min. 10u les 

€ 80 
Alle jongeren die 13, 14, 
15 of 16 jaar worden in 

2018 

* Mogen alle dagen 
spelen mits reservatie 
* Mogen reserveren tot 
19u (laatste speeluur van 
18u tot 19u)via het 
reservatiesysteem 

 

€ 100 
Studerende jeugd 

 (17 jaar worden in 2018) 

Idem als volwassenen, 
maar mogen wij vragen 

indien in de dag kan 
gespeeld worden om de 

avonduren niet te 
bezetten. 

 

€ 160 Volwassenen   



Tennisclub Blankenberge vzw  Tel: 050 41 87 83 
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3 Barleden & Petanqueleden 

Barleden en petanqueleden mogen gebruik maken van alle faciliteiten van de club, zij zijn echter niet verzekerd.  

Lidgeld: € 50 

4 Zomerleden & toeristen 

Toeristen en zomerleden kunnen altijd een plein huren bij TCB. Reserveren kan in de chalet of telefonisch. 

Verhuur buitenterrein voor 1 uur € 15 

Verhuur binnenterrein voor 1 uur € 17 

Lidgeld voor 1 maand  € 80 

5 Familiale kortingen 

Op de totaliteit van de lidgelden bij aansluiting van familieleden uit hetzelfde gezin en wonende onder hetzelfde dak, 

kunnen volgende kortingen worden toegekend: 

Minimum 3 personen - 10 % 

 4 personen - 15 % 

 5 personen - 20 % 

 6 personen - 25 % 

 7 personen - 30 % 

 

Lidgeld is persoonlijk en wordt niet terugbetaald, met uitzondering bij overmacht door letsel/ziekte (via 

doktersattest). Indien men zich in de 1ste twee maanden (maand april en mei) kwetst, kunnen we € 35,00 

recupereren. 

Lessen en stages worden afzonderlijk meegedeeld via 

folders en op de website! 

 

Met onze oprechte en sportieve groeten voor een succesvol tennisseizoen 2018. 

Namens het bestuur TCB 


