
Tennissen bij TC de Belt kan het gehele jaar door. 

Vrij tennis, tennisles, tenniscompe��e en diverse toernooien.  

Op de dinsdag en donderdagavond én �jdens georganiseerde ac�viteiten is de kan�ne geopend, zie agenda. 

Leden zorgen zelf voor alles; ac�eve leden zijn georganiseerd in commissies, zoals:  

• de park- en baancommissie beheert de banen en clubhuis;  

• de wedstrijd-, jeugd- en toernooicommissie organiseert en coördineert alle georganiseerde tennis- 

    ac�viteiten zoals toernooien en compe��es; 

• de kan�ne- en barcommissie zorgt voor de kan�nebemensing, in- en verkoop van drank en eetwaren;   

Alle seniorleden dragen bij in zelfwerkzaamheid, zoals kan�nedienst.  

Het is niet mogelijk tennisles te hebben zonder ook lid te zijn. (zie lid worden). Twee keer per jaar start een 

cyclus van tennislessen/training. Zie voor de inschrijfmogelijkheden de website onder training of tennisles. 

Met je lidmaatschapspasje kun je een baan afschrijven voor een half uur (of drie kwar�er indien het een 

dubbel betre0), basisscholieren mogen tot 20.00 uur afschrijven; middelbare scholieren en senioren tot 

24.00 uur. Na 24.00 uur schakelt de lich�nstalla�e automa�sch uit. 

Voor de kan�ne zijn er twee sleuteladressen, wie sleuteladres is staat op het kan�nerooster. Leden mogen 

de kan�ne zelf openen als er geen kan�nedienst is. Alle leden kunnen zelf een sleutel ontvangen voor toe-

gang tot het park en clubhuis. Deze sleutel is verkrijgbaar bij de penningmeester, Ringovenlaan 74 te  

Heukelum. U betaalt 15 euro borg voor een sleutel.  

TC de Belt is door jaren heen bekend vanwege de gezelligheid en lekkere hapjes en eten �jdens toernooien 

en compe��e. Het is goede gewoonte bij de compe��e het bezoekende team te ontvangen met een goede 

warme maal�jd (op zaterdag) of lunch (op zondag). Overigens geldt in de kan�ne een rookverbod (we;elijk). 

Alle actuele informa�e over TC de Belt en alle ac�viteiten vind je op www.tcdebelt.nl. 

Voor vragen, �ps of verbeterpunten kun je al�jd terecht bij één van de bestuursleden. Nieuwe leden kunnen 

op aanvraag door één van de bestuursleden een introduc�e krijgen met rondleiding, kennismaking en/of 

inwerken bij een eerste kan�nedienst.  

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De jaarlijkse contribu�e wordt vastgesteld in de 

algemene ledenvergadering in het voorjaar. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schri0elijk en 

uiterlijk één maand voor het einde van het verenigingsjaar bij het secretariaat. 

Informa�e voor (nieuwe) leden:  

Lid worden 
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Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De jaarlijkse contribu�e wordt vastgesteld in de 

algemene ledenvergadering in het voorjaar. Opzeggen van het lidmaatschap kan uitsluitend schri0elijk en 

uiterlijk één maand voor het einde van het verenigingsjaar bij de ledenadministra�e.  

Wilt u lid worden van TC de Belt 

Stuur het volledig ingevulde aanmeldingsformulier met een pasfoto naar de ledenadministra�e. Bij 

ontvangst van dit formulier, wordt u aangemeld bij de KNLTB en ontvangt u een rekening voor de betaling 

van het entreegeld, de contribu�e en de bijdrage zelfwerkzaamheid. Na betaling hiervan, ligt uw spelerspas 

voor u klaar in het clubgebouw. Deze pas hee0 u nodig voor het afschrijven van een baan en of deelname 

aan compe��e c.q. toernooien. 

M.b.t. de indeling van uw kan�nediensten, drie per jaar, neemt men telefonisch of per mail contact met u 

op. Door het draaien van de kan�nediensten ´verdient´ u uw bijdrage zelfwerkzaamheid terug. U kunt er ook 

voor kiezen om geen kan�nediensten te draaien. In dit geval vindt er geen teruggave van uw bijdrage zelf-

werkzaamheid plaats. Het draaien van kan�nediensten is goed voor onze vereniging, maar ook zeker voor u 

als nieuw lid. U leert snel en makkelijk andere leden kennen en uw hulp wordt erg gewaardeerd. 

Adres ledenadministra�e 

Uitkruier 16, 4161 DB te Heukelum, of per mail ledenadministra�e@tcdebelt.nl. 
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