
Beste leden,                                             

Het zomerseizoen tennis komt eraan en we gaan ervan uit dat iedereen er naar snakt om zo vlug mogelijk buiten te 
kunnen spelen. Zoals in vorige communicaties reeds aangekondigd, gaan we de terreinen 3 tot en met 5 volledig 
vernieuwen. Deze werken vatten normaal aan per 5 april en zullen normaal een tweetal weken duren.  

De terreinen 6 tot en met 9 krijgen hun jaarlijkse normale onderhoudsbeurt en we maken deze zo vlug mogelijk (in 
functie van de weersomstandigheden) speelklaar zodat er op deze velden vlugger zal kunnen gespeeld worden. 

Het derde padelveld zal normaal speelklaar zijn in de loop van de maand april. Het vierde padelveld is in aanvraag 
maar hiervoor moeten een aantal extra formaliteiten (formele aanpassing opstalovereenkomst met aanpassingen 
van de percelen met de stad Halle) in orde gebracht worden. We voorzien wel dat dit veld er nog zal komen tijdens 
de zomerperiode. 

Het winterseizoen eindigt op 4/4.  

De lidgelden voor zomer tennis en voor een volledig jaar padel (1/4/2021-31/3/2022) blijven ongewijzigd en werden 
als volgt bepaald : 

 
Tarief 2021 

  
Alleen zomertennis 

Combi 
Zomertennis + 1 jaar 
padel 
 

Alleen padel 
1 jaar (1/4/2021-
31/3/2022) 

Volwassenen 
Bestaande leden betaling 
voor 27/3/2021 

 
130€ 

 
+ 95€ 

 
160€ 

Volwassenen 
Nieuwe leden 
Betaling na 27/3/2021 
bestaande leden 

 
145€ 

 
+ 95€ 

 
170€ 

16 j. - 23 j. (geen 24 j. op 
01/04/2021) 

80€ + 60€ 100€ 

beneden 16 j. (geen 16j. 
op 01/04/2021) 

30€ + 60€ 100€ 

Losse uren 15€/u/p/pers. Niet van toepassing 24€ / uur  
Verhuur racket 2€ 

 
Voor alle tennis- en padelleden zijn de aansluiting en verzekering van Tennis Vlaanderen inbegrepen, evenals gebruik 
van de verlichting. 
Tennis :  

- Volwassenen en +16J : onbeperkt spelen (2 reservaties per keer) 
- -16 J : onbeperkt spelen (1 reservatie per keer)  

Padel :  
- Onbeperkt spelen : 2 reservatiebeurten 

 

Hoe lid worden? 
Wij maken opnieuw gebruik van de abonnementsmodule van Tennis Vlaanderen. Dit zorgt voor een efficiënte 
administratie voor zowel de leden als onze administratieve cel.  
IEDEREEN (ook interclubspelers) dient zelf zijn abonnement aan te maken, dit kan vanaf 3 februari. Je vindt de 
uitleg op de volgende pagina. 
Om mee interclub te spelen, moet je lidgeld voldaan zijn voor de start van de interclub. 
 
Voor diegenen die geen gebruik maken van de abonnementsmodule van Tennis Vlaanderen, bestaat de 
mogelijkheid om op zaterdag 27 maart, tussen 13u en 15u, te betalen op het secretariaat van het clubhuis. 



Voor inlichtingen of bij problemen: marie-france@tcsollenbeemd.be 
 
Door  lid te worden, ga je akkoord met de in de club geldende reglementen (ter inzage op de website). 
Alle info en activiteiten zijn ook steeds terug te vinden op onze website www.tcsollenbeemd.be 
Volg hierop het reilen en zeilen van je club. 
 
We wensen jullie een fijne tennis en padelzomer toe en hopen jullie allen terug te ontmoeten in onze club. 
 
Bestuur TC Sollenbeemd 
 
 
 
Noot :  
Wintertennis : we hopen natuurlijk dat er dit winterseizoen nog indoor zal mogen gespeeld worden maar we houden 
jullie wel ten gepaste tijde op de hoogte van de compensatie (korting) die we zullen toepassen bij de verlenging van 
de bestaande winterabonnementen in 2021-2022. 
 
 
Hoe abonnement verlengen ? 
 
 
Optie 1 : 
Ga naar tennisvlaanderen (www.tennisvlaanderen.be) 
Log in met je nummer (of mailadres) en paswoord 
Klik op club zoeken  
Vul het nummer (7030) van TC Sollenbeemd in  
Klik op TC Sollenbeemd 
Scroll naar beneden naar gedeelte tarieven 
Klik op lid worden 
Klik op volgende (2x) 
Kies het gewenste abonnement 
Je krijgt direct een mail terug op je mailadres verbonden aan jouw aansluiting in tennisvlaanderen met de details van 
je abonnement. 
Je krijgt daarna een mail terug met de betalingsmodaliteiten 
 
Optie 2 : 
Via de link "ZOMERLID WORDEN" op onze website , kom je dadelijk op de website van Tennis Vlaanderen. Bij twijfel 
vind je een filmpje met de werkwijze op onze website onder de rubriek  'info'. 
Verder zie optie 1  
 

http://www.tcsollenbeemd.be/

