
 

Beste tennisliefhebber,      

      

Allereerst de beste wensen voor 2021 toegewenst in goede gezondheid en hopelijk weer met 

veel meer mooie TCR momenten komend seizoen dan in 2020. Een seizoen om snel te 

vergeten. 

Met het nieuwe outdoor seizoen weer in het vooruitzicht willen wij iedereen hieronder 

informeren omtrent lid worden en lidgelden inzake tennis en padel. Uiteraard zullen wij 

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

en hopen ergens midden 2021 onze NIEUWE INDOORPADEL te verwelkomen. Met 470 

leden in 2020 hebben wij inmiddels een record aantal leden bereikt in het bestaan van TCR.     

 

SUPERACTIE TENNISABONNEMENT: 

Maand Januari 25 euro korting als volwassene op hieronder genoemde prijzen inzake 

tennisabo zomer. Op een familieabonnement is ook 25 euro korting van toepassing de 

ganse maand januari indien u overschrijft voor 31 JANUARI.  

Voor studenten 18+ geen korting meer extra mogelijk op tennisabonnement want zij 

betalen op vertoon studentenpas slechts 130 euro. 

 

VOOR IEDEREEN DIE EEN WINTERUUR HEEFT, WINTERLID IS OF LESSEN 

VOLGT INZAKE TENNIS ZAL ER COMPENSATIE AANGEREIKT WORDEN. 

ER ZAL DIT JAAR GEEN JAARABONNEMENT AFGESLOTEN KUNNEN WORDEN, 

ENKEL LOS ZOMER EN WINTER.  

 

EEN EXTRA BELANGRIJKE MEDEDELING IS DAT DE LICHTGELDEN INDOOR 

VANAF 15 APRIL AFGESCHAFT WORDEN EN U DUS ONBEPERKT OUTDOOR EN 

INDOOR KUNT SPELEN MET ZOMERABO TOT 1 OKTOBER OFFICIEEL. 

 

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

Iedere jeugdspeler die lessen volgt dient in zomerseizoen verplicht lid te zijn… 

Iedere volwassene die hier lessen volgt en geen zomerlid is dient een bijdrage van 30 

EURO extra te doen als organisatie/verzekeringskosten. 

De tarieven voor komend zomerseizoen tennis 

Tennis 15-04-2020 / 01-10-2020 OUTDOOR EN INDOOR RESERVEREN 

Volwassenen: 185 euro    

65+: 180 euro     

Studenten 18+: 130 euro      

Jeugd 13-17 jaar: 95 euro       

Jeugd 6-12 jaar: 50 euro     

Kleuters 3-5 jaar: 25 euro   

Gezinsabonnement 4 personen: 450 euro (2 volwassenen en 2 inwonende kids)      

Gezinsabonnement 5+ personen: 500 euro (2 volwassenen en 3 of meer inwonende kids) 

 

 

 



 

Padel 01-06-2020 / 31-05-2022 :  

Wij gaan werken enkel met een jaarabonnement en dit voor een prijs van slechts 160 

euro voor iedereen.  

Dit is regionaal gezien als BVBA een zeer democratische prijs, en daarvoor kunt u 

onbeperkt outdoor 1 jaar lang komen padel spelen in een goed onderhouden, sfeervol en 

mooi domein, altijd toegankelijk of het nu om 07.30 uur is in de ochtend of 22.00 uur in 

de avond. Een grote meerwaarde. Bovendien altijd kort op de bal spelend naar 

communicatie en organisatie voor U. 

 

Wenst u een los veld te huren dan is de kostprijs 30 euro per uur / 40 euro per 90 min / 

50 euro per 120 minuten. 

Studenten / jeugd betalen 7 euro pp of slechts 28 euro voor 90 min padelfun bij ons. 

Rackethuur 3 euro pp  

 

Los terrein huren       
*1 uur tennissen 24 € (licht inbegrepen)      

      

Het bedrag voor uw zomerabonnement graag overschrijven naar:       

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

Roeselare met de mededeling: zomerabo tennis 2021 of jaarabo padel 2021-2022.  

Contant betalen kan ook in het clubhuis als dat weer open mag na corona. 

      

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 inzake tennis en/of padel.     

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. Lichtgelden zitten in uw abonnement voortaan. 

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

van een erkende sportclub.  

 

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

Dirk de Vries  

Zaakvoerder TCR 

Tel: 051-220303 

GSM: 0475-243785 

www.tcroeselare.be 

info@tcroeselare.be 

http://www.tcroeselare.be/
mailto:info@tcroeselare.be

