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Lidmaatschap

De seizoenen van padel en tennis lopen niet gelijk met elkaar.
Lidmaatschap (verzekering en lidmaatschap) in Tennis Vlaanderen loopt van 1
januari 2020 tot 31 maart 2021
Het tennisseizoen wordt op TCD verdeeld in twee periodes. Het outdoorseizoen
start op zaterdag 28 maart 2020 en eindigt zondag 27 september 2020. Het
winterseizoen wordt gekenmerkt door indoorhuur van terreinen of het volgen van
lessen.
Voor padel start het seizoen op 1 januari en eindigt het op 31 december. De velden
zijn dermate aangelegd dat bij regenweer er heel snel terug kan worden hervat of
zelfs verder gespeeld worden.
Begin juli 2020 voorzien wij de start van het padelseizoen. De competities lopen
niet gelijk.
Voor tennis is er een interclubcampagne na de paasvakantie met eindrondes in
september. Voor deze interclub moeten de ploeglijsten ingediend worden tegen
eind januari. Van eind augustus tot midden september is er een najaarsinterclub.
Voor padel is er interclub vanaf februari tot april. Ook in het najaar is er een
tweede interclubcampagne. Voor de eerste interclub campagne moeten de
spelerslijsten binnen zijn op 12 januari. Dit jaar zullen wij daar nog niet aan
kunnen deelnemen. Om de administratie eenvoudig te maken zullen wij één
globaal inschrijvingsmoment voorzien startend op 23 december 2019. Het is
belangrijk wanneer u deelneemt aan de interclubcompetitie tennis, uw inschrijving
geregistreerd en betaald moet zijn voor 12 januari 2020.!!
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Tarieven lidmaatschap 2020
TENNIS

Padel

COMBI
TENNIS/PADEL

Volwassenen

€215

€135

€285

Studenten tot 24 jaar
met studentenkaart

€110

€70

€145

12 tot 18 jaar

€110

€70

€145

6 tot 12 jaar

€65

€45

€90

< 6 jaar

€35

€30

€55

Familieabonnement
(zelfde domiciliëring op
01/01/2020)

€600

€355

€800

Barlid

€45

Petanquelid

€25 (*)

Er is €5 korting als u via de onlinemodule inschrijft en betaalt.
(*) Betaling te regelen via Lieven Rappé.
De aangepaste geboortedata voor 2020 zijn:
• Kind 5 j en jonger: t.e.m. geboortejaar 2015
• Kind 6 t.e.m. 11 j: geboortedatum : 2014 – 2009
• Tiener 12 j t.e.m. 18 j: geboortedatum : 2008 – 2002
• Volwassenen: vanaf geboortedatum 2001
• Studenten met studentenkaart: 1996-2001
U kan padel spelen zodra de terreinen klaar zijn. U dient wel vooraf te reserveren.
Mocht u nog geen lid zijn van Tennis Vlaanderen dan moet u zich vooraf (gratis)
registeren. U kunt dit via de site van TCD of met hulp van de mensen aan de bar of
de trainers. Indien u zich niet registreert betaalt u €10 per 1,5 uur/per terrein/per
speler.
Lidmaatschapen Tennisclub Duinbergen gelden voor een kalenderjaar, dus vanaf 1
januari (of het moment van betaling) tot 31 december.
OPLETTEN: TENNISLEDEN die ook PADEL willen spelen en zich willen engageren
voor de interclub tennis, moeten het combi ticket betaald hebben VÓÒR 12
januari!
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Tarieven lidmaatschap 2021
TENNIS

Padel

COMBI
TENNIS/PADEL

Volwassenen

€215

€265

€355

Studenten tot 24 jaar
met studentenkaart

€110

€135

€180

12 tot 18 jaar

€110

€135

€180

6 tot 12 jaar

€65

€80

€115

< 6 jaar

€35

€50

€75

Familieabonnement
(zelfde domiciliëring op
01/01/2020)

€600

€700

€1000

Barlid

€45

Er is 5€ korting als u via de onlinemodule inschrijft en betaalt.
De aangepaste geboortedata voor 2021 zijn:
• Kind 5 j en jonger: t.e.m. geboortejaar 2016
• Kind 6 t.e.m. 11 j: geboortedatum: 2015 – 2010
•
•
•

Tiener 12 j t.e.m. 18 j: geboortedatum: 2009 – 2003
Volwassenen: vanaf geboortedatum 2002
Studenten met studentenkaart: 1997-2002
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Huur van terreinen

4.1

Tennis

Buitenterreinen:11 gemalen steen en 1 midi terrein in poreus beton
Binnenterreinen:2 gemalen steen luchthal (alleen winter), 3 gemalen steen
indoorhal
4.1.1 Reserveren
Leden: outdoor of indoor (met voucher) via website tcd met de knop
“Terreinreservatie”, anders reservatie en betalen via de bar van TCD tel. 050 51 05
73
Niet-leden: indoor (met voucher) via knop “Terreinreservatie”, anders reservatie
en betalen via de bar van TCD tel. 050 51 05 73
4.1.2 Tarieven terreinen

Reservatiekosten per plein
Reservatie en betalen aan de bar TCD (tel. 050 51 05 73)
Zomerseizoen
Indoor
Leden <18 jaar +
studenten

5€

Leden > 18 jaar

10 €

Niet-leden

20 €

Gemengd lid/niet-lid (2)

12.5€

Leden

gratis

Niet-leden

20 €

Gemengd lid/niet lid(2)

10 €

Outdoor
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Winterseizoen

•

•
•
•

Met voucher

Aan de bar

Leden <18 jaar +
studenten

5€

7€

Leden > 18 jaar

12.50 €

15 €

Niet-leden

25 €

30 €

Indoor zomer : maximaal 3 dagen op vooraf reserveren. Tenniscampus,
tornooi of interclub hebben steeds voorrang en kunnen de reservatie
ongedaan maken. Geen vouchers mogelijk.
Het niet-lid moet steeds geregistreerd worden in het reservatieprogramma
Elite.
Bij aankoop van een voucher van €250 krijg je 5 extra uren reservatie.
Voucher van 25 € of 50 € is alleen voor spelers onder de 18 jaar

Kostprijs terrein privaatlessen
Terreinkost voor privaatlessen door een erkende leraar TCD gemachtigd om
privaatles te geven. De trainer reserveert steeds op zijn naam. Noteert hij de
naam van jeugdlid, dan is het 5 €. Noteert de trainer geen naam, dan is het altijd
10 €
Tijdens het indoorseizoen (winter) kan een lid een vast binnenplein huren en een
privaattrainer erkend door TCD laten lesgeven op zijn/haar uur.

Indoor
Jeugdleden tot en met 18
jaar + studenten

€5

+ 18 jaar

€10

Niet leden < 18 jaar
Outdoor
Leden

gratis

Niet-leden

€10
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Huur vast binnenplein winter
Tarieven voor de hele winter
tijdstip

weekdagen

weekend

09-14u
14-18u
18-20u
22-24u

€330
€410
€515
€330

€330

De vrije uren kunnen bekeken worden via www.tennisvlaanderen.be (zie
terreinreservatie). Uren hangen ook uit in de club of kunnen nagevraagd worden
aan de bar.
Abonnement aanvragen bij bart.louagie@arcelormittal.com
Na bevestiging van het abonnement wordt de factuur opgestuurd. Het abonnement
is pas definitief bevestigd na betaling.
Het indoorseizoen 2020-2021 loopt van maandag 28/09/20 tot en met zondag 28/03/2021
Op 24/12/20 en 31/12/20 is de club gesloten vanaf 13.00 u Op 25/12/20 en 01/01/21
is de club heel de dag gesloten.
Deze gemiste uren tijdens die dagen worden afgetrokken van uw factuur.
Tijdens het gastronomisch dubbeltornooi kan niet gespeeld worden van 26/12/20 tot
3/01/21 telkens vanaf 19u. Tijdens het jeugdtornooi kan niet gespeeld worden van
15/02/2021 tot 21/02/2021 tussen 9u en 19u. Deze uren vervallen.
Terreinen 6 en 7 zijn in de ballon, terreinen 12,13 en 14 in de tennishal. In de mate
van het mogelijke wordt geprobeerd om hetzelfde terrein te geven als de vorige
jaren. Omwille van lesorganisatie kan dit echter niet gegarandeerd worden.
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4.2

Padel

4.2.1 Huur terreinen
Padel wordt met 4 spelers gespeeld. Telkens te reserveren per 1,5 uur.
Wanneer je bij TCD padel-of combi-lid bent, kan je gans het jaar onbeperkt
spelen, na reservatie via de site of aan de bar.
Voor een niet-lid is de prijs voor 1,5 uur 10 € per persoon, bijvoorbeeld:
▪ 4 niet-leden padel of combi betalen €40
▪

3 leden padel of combi, spelen samen met 1 niet lid: prijs voor het niet lid is
€10

▪

2 leden padel of combi, spelen samen met 2 niet leden: prijs voor de niet leden
is samen €20

▪

1 lid padel of combi, speelt samen met 3 niet leden: prijs voor de niet leden is
samen €30

Wanneer u slechts met 2 personen padel zou spelen, dan bedraagt de prijs 20€/pp
voor 1.5 uur voor het niet-lid.
Wanneer er een inbreuk wordt vastgesteld, zal er een sanctie opgelegd worden van
€100 bij een tweede inbreuk zal de speler de toegang tot de padelvelden worden
ontzegd.
Beginnen aan een gereserveerd uur en door omstandigheden niet kunnen uitspelen,
is geen reden tot teruggave huurgeld.
U kan een 10 beurtenvoucher aanschaffen voor €100 via de website van TCD.
4.2.2 Huur padelmateriaal
U kan aan de bar, padel rackets huren voor €2 per terreinbeurt. Dit is af te rekenen
aan de bar.
Ballen dient u zelf aan te schaffen, maar zijn zeer democratisch in prijs en je kan
ze ook bestellen aan de bar. Bij Start to Padel zorgt de club voor ballen.
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Start to Padel/ padel-training

U wilt padel leren kennen? Geen nood we verzorgen een mooi Start-to-Padel
pakket:
5 sessies van 1,5 u op 1 terrein (met 3-4 spelers)

Kostprijs

Start to padel leden / padeltraining

105 euro

Start to padel niet-leden / padeltraining

120 euro

Na het volgen van start to padel kan je lid worden en wordt je lidgeld verminderd
met 20 euro.

Hoofdtrainer en coördinator : Mathieu Loosvelt
GSM: 0477/40 86 55
E: mathieuloosvelt@tennisclubduinbergen.be
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