
Aanmeldingsformulier zomerlid TC Doornenburg

Ondergetekende meldt zich aan als zomerlid van TC Doornenburg

Achternaam:............................................................ Voorletters......................... M/V

Roepnaam:.......................................................................................................................

Adres:...............................................................................................................................

Postcode en Woonplaats..................................................................................................

Telefoonnummer..................................................... Mobiel-06.......................................

Geboortedatum.................................................................................................................

E-mailadres........................................................................................................................

Datum: ………………………………………….

Handtekening(indien jonger dan 18 jaar,

handtekening ouder/verzorger) ……………………………..............................

Dit formulier met originele pasfoto inclusief € 35,00/ € 25,00/ € 20,00 in gesloten

envelop inleveren/opsturen naar:

Ledenadministratie TC Doornenburg

Vijzelpad 5

6686 BV Doornenburg

Na ontvangst van een pasje van de ledenadministratie kunt u gebruik kunt maken van de tennisbanen.



HET ZOMERLIDMAATSCHAP

. Speciaal lidmaatschap voor sporters in de zomer

. 3 maanden tennissen (juni, juli en augustus)

. Senioren € 35,00

. Junioren € 25,00 (13-17 jaar)

. Junioren € 20,00 ( t/m 12 jaar)

Beste zomer tennisser,

Van harte welkom als zomerlid bij TC Doornenburg.

In de maanden juni t/m augustus kun je gebruik maken van de faciliteiten van onze

Tennisclub. Hierbij aanvullende informatie over de Tennisclub en het lidmaatschap.

De banen en het clubgebouw

Dagelijks kun je gebruik maken van de tennisbanen. Bij de zij ingang van het clubgebouw hangt een

afhangbord. Hierop hang je op het gewenste tijdstip je spelerspas en je kiest een vrije baan. De

aanvangstijd is altijd een half of heel uur. Hoe Lang je mag spelen hangt af van je leeftijd.

Informatie hierover vind je op de website www.tennisclubdoornenburg.nl en op het informatiebord van

het clubgebouw.

Vaak is op maandag,dinsdag en donderdagmorgen en s' avonds(behalve in het weekend) het clubgebouw

geopend en kun je gebruik maken van de kantine faciliteiten. Dan kan er ook gebruik worden gemaakt van

de toiletten en douches.

Beschikbaarheid banen

De banen zijn dagelijks beschikbaar tot 23.00 uur. Hierop zijn enkele uitzonderingen voor reeds geplande

toernooien en competitiewedstrijden. Informatie hierover vind je ook op de website.

Commissies en vrijwilligers

Onze vereniging wordt geheel gerund door vrijwilligers. Er is een bestuur met daarnaast een aantal

commissies. Bij de bestuursleden of de leden van de commissies kun je altijd terecht voor vragen over de

verschillende onderdelen van de activiteiten.



Op vrijdagavond is er een label-mix avond waar iedereen aan mee mag doen.

Meer informatie

Op de website kun je alle informatie vinden over onze vereniging.

Heb je vragen, schroom dan niet om iemand aan te spreken. Ook kun je altijd een mail sturen

naar: info@tcdoornenburg.nl of bel 0481-422388 of 0651118680.

Heel veel tennisplezier bij Tennisclub Doornenburg gewenst.

Met sportieve groet,

Bestuur TC Doornenburg


