
 

Beste leden,                                             

Het zomerseizoen tennis komt eraan en we kijken dan ook samen met jullie uit naar buitentennis.  

Het vierde padelveld is intussen in voorbereiding en we verwachten dat dit veld klaar zal zijn begin februari 2022. 
Met dit vierde veld zijn we ervan overtuigd dat er voor alle padelleden voldoende ruimte zal zijn om op verschillende 
tijdstippen te kunnen padel spelen. 

Onze buitenvelden tennis worden terug in orde gebracht tegen midden april tenzij het weer ons natuurlijk zou in de 
steek laten. 

Het winterseizoen tennis eindigt op 17/4. Wil je dus vanaf 18/4 kunnen reserveren voor tennis op onze velden, 
gelieve dan ook tijdig je lidmaatschap te activeren. 

Het lidmaatschap padel loopt tot eind maart en moet dan ook tijdig vernieuwd worden. 

De lidgelden voor zomer tennis en voor een volledig jaar padel (1/4/2022-31/3/2023) werden als volgt bepaald : 

 
Tarief 2022 

  
Alleen zomertennis 

Combi 
Zomertennis + 1 jaar 
padel 
 

Alleen padel 
1 jaar (1/4/2022-
31/3/2023) 

Volwassenen 
Bestaande leden betaling 
voor 18/3/2022 

 
130€ 

 
+ 100€ 

 
170€ 

Volwassenen 
Nieuwe leden 
Betaling na 18/3/2022 
bestaande leden 

 
145€ 

 
+ 100€ 

 
180€ 

16 j. - 23 j. (geen 24 j. op 
01/04/2022) 

80€ + 60€ 100€ 

beneden 16 j. (geen 16j. 
op 01/04/2022) 

30€ + 60€ 80€ 

Losse uren niet-leden 24€ / uur 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 heden. Je vindt de uitleg 
op de volgende pagina. Bij de aanvraag van het lidmaatschap, zal je moeten gebruik maken van de mogelijkheid om 
on-line te betalen. Dit vereenvoudigt de administratie voor iedereen en na de on-line betaling zal je lidmaatschap 
automatisch worden geactiveerd. 
 



 
Om mee interclub te spelen, moet je lidgeld voldaan zijn voor de start van de interclub en we vragen dan ook om als 
interclubspeler tijdig je lidmaatschap in orde te brengen. 
 
Voor diegenen die geen gebruik maken van de abonnementsmodule van Tennis Vlaanderen, bestaat de 
mogelijkheid om op zaterdag 19 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. 
 
Ons buitenterras aan het clubhuis zal normaliter bij de start van het zomerseizoen volledig vernieuwd zijn. 
We wensen jullie een fijne tennis en padelzomer toe en hopen jullie allen terug te ontmoeten in onze club en in ons 
clubhuis. 
 
Vriendelijke groeten, 
 
Bestuur TC Sollenbeemd 
 
 
 
 
Hoe abonnement verlengen ? 
 
Via de website (optie 1 en optie 2) of via de App op je smartphone (optie 3) 
 
 
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 
Kies on-line betaling als betaalmethode 
Je wordt geleid naar de on-line betaling. 
Na betaling wordt je lidmaatschap automatisch geactiveerd. 
 
Optie 2 : 
Via de link "LID WORDEN 2022" 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  'Hoe lid worden'. 
Verder zie optie 1  
 
Optie 3 : 
Via de app van TennisVlaanderen op je smartphone kan je ook je lidmaatschap activeren. 
Ga naar de App Tennisvlaanderen 
Klik rechts onderaan op Clubs 
Klik op nieuw abonnement aanvragen 
Kies TC Sollenbeemd 
Kies het gewenste abonnement (selecteer tarieven – tarief toevoegen) 
Selecteer als betaalmethode – on-line betaling 
Selecteer onderaan “abonnement aanvragen” 
Doe de on-line betaling. 

http://www.tcsollenbeemd.be/

