Beste tennisvriend(in),
Je bent lid geworden of je wilt lid worden van Tennis Club Esbeek.
Graag willen we je wat vertellen over de gang van zaken bij T.C.E.
§ De contributie
De contributie van Tennis Club Esbeek bedraagt € 69,00 per jaar (van 1.4 t/m 31.3).
De leden wordt verzocht via een machtiging te betalen en de senioren krijgen hiervoor € 5,00
korting, de contributie wordt in twee termijnen afgeschreven, per 1 april € 32,00 en per 1
oktober € 32,00.
Voor jeugdleden ( tot 18 jaar ) en rustende leden is de contributie € 23,00 per jaar.
De incasso wordt stopgezet na opzegging van het lidmaatschap.
De opdracht tot automatisch incasso (bijgevoegd) ingevuld en ondertekend inleveren bij:
Anne-Marie Wijten, Lowerik 54, Esbeek.
Na inlevering van dit formulier en pasfoto krijg je een lidmaatschapspasje.
§ Les
Leden kunnen les volgen bij Miel van Berkel, info@mvbtraining.nl
De lessen worden niet door T.C.E. geregeld maar door Miel van Berkel.

§ Toegang/ afhangen
Ieder lid ontvangt tegen betaling van € 10,00 borg een sleutel. Deze past op het
toegangshek, het lichtkastje en op kleedkamer 2 van Tuldania.
De sleutel is van jou persoonlijk, het is niet toegestaan deze uit te lenen aan niet-leden van
T.C.E. Wil je een keer tennissen met iemand die geen lid is? Dat kan. Meld diegene als
introducé bij het bestuur.
In het lichtkastje zitten een groene (aan) en een rode (uit) knop. Het licht valt 's avonds om
elf uur automatisch uit. Van kleedkamer 2 (de meest rechtse) mogen de leden van T.C.E.
gebruik maken, er is een toilet. Het toegangshek graag afsluiten als er niemand meer de op
baan is.
Met je lidmaatschapspasje kun je afhangen (de baan reserveren) op het bord.
Met twee personen mag je een half uur spelen. Met vier personen een uur.
Op het afhangbord staat aangegeven wanneer de baan voor lessen is gereserveerd.
Als je dus les gaat volgen hoef je niet meer zelf je pasje af te hangen voor de lesuren.
§ Toernooien en andere activiteiten
In principe worden in het voorjaar en najaar toernooien georganiseerd.
Deelname is over het algemeen gratis. Als je je opgeeft via dit mailadres
bestuur@tennisclubesbeek.nl krijg je ca. 2 weken voor elk toernooi een herinneringsmailtje.
Een overzicht van alle activiteiten wordt aan alle leden uitgereikt bij het afhalen van de
pasjes.
Problemen/vragen.
Als er iets is kun je altijd bij het bestuur terecht met klachten of vragen.
Met vriendelijke groet,
Het TCE bestuur
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