
Tennisclub Roeselare BVBA       

Langebrugstraat 3      

8800 Roeselare            

051-220303 (GSM Dirk de Vries, zaakvoerder TCR : 0475-243785)   

www.tcroeselare.be   /    info@tcroeselare.be      

                                            

Beste tennisliefhebber,      

      

Allereerst de beste wensen voor 2019 toegewenst in goede gezondheid en hopelijk weer met 

vele mooie TCR momenten uiteraard. 

Met het nieuwe outdoor seizoen weer in het vooruitzicht en het succesvolle TCR jaar 2018 

achter ons, met als absolute apotheose gastheer te zijn geweest voor de Dubbelmasters 

Gewest West Vlaanderen, willen wij iedereen hieronder informeren omtrent de 

zomerperiode naar lid worden en lidgelden toe. Uiteraard zullen wij zichtbaar blijven 

investeren in de club om de groei die er de laatste jaren is, verder te zetten.       

 

SUPERACTIE: Indien u in de maand januari uw lidmaatschap in orde brengt, geniet u 

als volwassene van maar liefst 20 euro korting op de hieronder genoemde prijzen voor het 

door u gekozen abonnement Deze actie enkel geldig de ganse maand januari 2019. 

Voor een familieabonnement is er eenmalig 20 euro korting van toepassing op het 

totaalbedrag ook. Kids die tussen 13-17 jaar zijn krijgen ook nog 10 euro korting op de 

onder geldende tarieven in die periode. Op een jaarabonnement is al een goede korting 

van toepassing in vergelijking als men een zomer en een winterabo los zou nemen. 

 

Like ons op facebook en ontvang de laatste nieuwtjes : Tennisclub Roeselare    

https://www.facebook.com/TCRoeselare 

 

Wij gaan voor kwaliteit en gezelligheid en heten u van harte welkom bij de TCR Family. 

De tarieven voor komend zomerseizoen:      

(15/4/2019 tot 01/10/2019)      
Volwassenen: 175 euro      

65+: 170 euro      

Studenten 18+: 150 euro (mits vertoon studentenkaart)      

Jeugd 13-17 jaar: 100 euro      

Jeugd 6-12 jaar: 50 euro      

Kleuters 3-5 jaar: 25 euro      

Gezinsabonnement 4 personen: 440 euro (2 volwassenen en 2 inwonende kids)      

Gezinsabonnement 5+ personen: 500 euro (2 volwassenen en 3 of meer inwonende kids) 
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De tarieven voor jaarabonnementen:  (15/4/2019 tot 15/4/2020)      
Volwassenen: 340 euro      

65+: 335 euro      

Studenten 18+: 300 euro (mits vertoon studentenkaart)      

Jeugd 13-17 jaar: 200 euro      

Jeugd 6-12 jaar: 100 euro      

Kleuters 3-5 jaar: 40 euro      

Gezinsabonnement 4 personen: 850 euro (2 volwassenen en 2 inwonende kids)     

Gezinsabonnement 5+ personen: 900 euro (2 volwassenen en 3 of meer inwonende kids)      

      

Los terrein huren       
*1 uur tennissen 22 € (licht inbegrepen)      

      

Het bedrag voor uw zomer of jaarabonnement graag overschrijven naar:       

BE70 4675 1961 3125 ten name van TC Roeselare BVBA, Langebrugstraat 3, 8800   

Roeselare met de mededeling: zomer, jaar of familieabonnement 2019 + naam/namen.        

Contant betalen kan ook in het clubhuis.  

      

Nadat uw lidgelden ontvangen zijn, zetten wij u in het computersysteem en ontvangt u 

van de Vlaamse Tennisbond, Tennis Vlaanderen, een login code + wachtwoord. 

Hiermee kunt u dan uw terrein online reserveren binnen ons domein, zowel outdoor als 

indoor.      

Lid worden van TC Roeselare heeft zeer zeker ook een aantal voordelen, namelijk:      

      

• Met uw lidgeld / abonnement kunt u zowel indoor als outdoor onbeperkt een 

terrein reserveren. (exclusief lichtgelden indoor).      

• Met uw lidgeld / abonnement kunt u deelnemen aan interclub, tornooien      

• Met uw lidgeld / abonnement bent u verzekerd voor onvoorziene 

omstandigheden op ons domein     

• Met uw lidgeld kunt u uiteraard genieten van goed onderhouden club in fraaie 

natuur met zonneterras.     

• Met uw lidgeld kunt u via de mutualiteit geld terug ontvangen daar u lid bent 

van een erkende sportclub.  

• Speelt u outdoor met licht hoeft u hiervoor niet te betalen. Indoor wel van 

toepassing nog zomer en winter aan 4 euro per veld per uur. 

      

Bij vragen, opmerkingen en andere wensen, kunt u zich wenden tot:      

      

Tennisclub Roeselare      

Dirk de Vries Zaakvoerder   

Tel: 051-220303 / GSM: 0475-243785 

www.tcroeselare.be   

info@tcroeselare.be 
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