
 

Tennisclub Roeselare BVBA          

Langebrugstraat 3, 8800 ROESELARE, tel: 051-220303  

www.tcroeselare.be  /  info@tcroeselare.be    

Beste tennisliefhebber,   

Met het winterseizoen tennis 2021-2022 nog ver weg, maar toch alweer in het vooruitzicht, 

willen we jullie nu alvast de kans geven om het wekelijkse vaste tennisuur vast te leggen, te 

verlengen en / of uw lidmaatschap voor de winter in orde te brengen. Door de corona 

hebben wij afgelopen winter slechts 1 maand kunnen indoor spelen. Hierdoor zal er een 

zeer grote compensatie aangeboden worden voor al diegenen met een vast uur / winterabo 

naar verrekening toe. Hierover communiceren wij nu binnenkort. 

 

Wij zijn ook flink bezig met de voorbereidingen om te investeren en hier een moderne 

indoor padelzaal te realiseren, welke rond oktober hopelijk gereed is.  

 

U kunt uw vaste winteruur verlengen uiteraard, en dit doorgeven ten laatste tegen   

1 september via info@tcroeselare.be.  

Indien niet vóór 1 september doorgegeven zullen wij het uur vrijgeven voor anderen. 

Aangezien wij wederom een groei hebben doorgemaakt van het aantal tennissers, is de 

interesse en dus de vraag groot en dienen wij deze datum aan te houden om een goede 

organisatie te hanteren hierbij. 

 

HET VASTE WINTERTENNIS START VANAF 1 OKTOBER.  

ER ZIJN NORMAAL 26 WEKEN EN ER ZAL GEEN WINTERTENNIS ZIJN IN DE PERIODE VAN  

11-26 DECEMBER OMWILLE VAN ONS REGIONALE KERST DUBBELTORNOOI DAN. 

WINTERTENNIS LOOPT TOT EN MET 14 APRIL 2022. VANAF 15 APRIL START HET 

ZOMERSEIZOEN NAMELIJK BIJ TCR. 
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De tarieven voor een volledig nieuw vast winteruur voor volgende winter: (01/10/2021 tot 

15/4/2022) zijn als volgt: 

 

Vast Winteruur ( lichten inbegrepen):  

A-uren(vanaf 17u30 maandag t/m vrijdag + zaterdag en zondag 08u30-14u30 uur):    500€   

B-uren (13u30-17u30 maandag t/m vrijdag + zaterdag en zondag 14u30-23u30 uur):    440€  

C-uren (vanaf 8u30 tot 13u30 in de week):                      420€   

*1 uur tennissen 25 € (licht inbegrepen). 

  

 

De tarieven voor een winterabonnement voor volgende winter: (01-10/2021 - 15/04/2022)  

Winterabonnement:  

*winterabonnementen (lichtgeld is afgeschaft en dus geen extra lichtgeld meer te betalen 

van 4€/uur per terrein zoals voorheen… 😊 😊 😊 

Volwassenen: 220€  

Studenten 150€ (voorleggen studentenkaart) 

65+ : 200€        

Jeugd: Tot en met 5 jaar: 30€  

Jeugd: Tot en met 12 jaar: 100€  

Jeugd: Tot en met 17 jaar: 150€    

Familieabonnementen: Graag informeren clubhuis Dirk en Daphne 

 

PADEL  

U kunt ook padel spelen bij ons outdoor en hopelijk rond oktober indoor. Meer info indoor 

volgt en outdoor altijd even contact via Dirk. Jaarabo voor outdoorpadel gedurende periode 

1 juli – 30 juni bedraagt 160€ wat zeer democratisch en laagdrempelig is in de regio. 

   

Het totaalbedrag voor uw abonnement of vaste uur tennis of padelabo graag overschrijven 

naar:    

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

Roeselare met de mededeling: winteruur 21/22 + naam  en/of winterabonnement 21/22, 

padelabo 21/22 + naam/namen.  

Contant / Payconiq / Bankcontact betalen kan ook in het clubhuis.  

 

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

TC Roeselare / padel BVBA  

Dirk de Vries, Zaakvoerder  

Gsm: 0475-243785  / Clubhuis: 051-220303 

www.tcroeselare.be   

info@tcroeselare.be   

   


