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TARIEVEN  &  RICHTLIJNEN 

ZOMER 2014 
1 april – 30 september 

 

Lidgeld 2014  Tarief tot Tarief vanaf Tarief vanaf 

leeftijd van / tot 15/01/2014 16/01/2014 01/07/2014 

tot 7 jaar 2007 - 2007 15,00 € 15,00 € 15,00 € 

van 8 tot 12 jaar 2006 - 2002 35,00 € 45,00 € 35,00 € 

van 13 tot 18 jaar 2001 - 1996 40,00 € 50,00 € 40,00 € 

van 19 tot 21 jaar 1995 – 1993 70,00 € 80,00 € 70,00 € 

ouder dan 21 jaar 1992 - 95,00 € 105,00 € 70,00 € 

gezinslidgeld  210,00 € 210,00 € 210,00 € 

Gezinslidgeld op basis van 4 gezinsleden met hetzelfde adres. Vanaf het 5e gezinslid wordt bijkomend 
betaald met een korting van 50%. Iedereen die tijdens de zomer wenst te tennissen op de terreinen van TC 
Bolderberg dient verplicht lid te worden. Uitzondering hierop zijn gastspelers. 
 

Gastspeler Zomer   

Elke gastspeler (steeds vergezeld van TC Bolderberg lid) betaalt 6,00 € per terreinreservering. Je mag 
eenzelfde gast in principe maximaal 3 keer uitnodigen.  Wanneer deze gast meer wenst te tennissen betaalt 
hij lidgeld aan het op dat moment van toepassing zijnde tarief. 
 

Lente- & Zomerlessen 2014   

Tarieven (lidmaatschap of VTV-aansluiting zijn NIET inbegrepen in deze tarieven): 

Leerlingen / Leeftijd van / tot vanaf 3 per 2 privé 

Wit (jonger dan 5 jaar) - 2010 35,00 € - - 

Mini (5 t.e.m. 7 jaar) 2009 – 2007 35,00 € 60,00 € - 

Midi (8 en 9 jaar) 2006 – 2005 40,00 € 70,00 € - 

Maxi (vanaf 10 jaar) 2004 – 1996 45,00 € 75,00 € 150,00 € 

Volwassenen (vanaf 19 jr) 1995 - 55,00 € 80,00 € 160,00 € 

Specificaties: 
- 7 (zeven) tennislessen van 1 uur.   

- Om deel te kunnen nemen moet men lid zijn van TC Bolderberg (lid- en lesgeld moet betaald zijn) 

- Start der lessen (afhankelijk van de staat van de buitenterreinen) na Pasen en eindigend op 30 juni. 

- Competitiespelers kunnen lessen van 1,5 uur reserveren (onderstaande tarieven x 1,5). 

- Het inschrijvingsformulier is per mail beschikbaar alsook in de cafetaria. 

- Lessen worden niet per uur afgerekend en dienen telkens per pakket gekocht te worden. 

- Leden kunnen niet sporadisch lessen volgen en/of willekeurig aansluiten bij een les zonder een specifiek 

pakket gekocht te hebben van die les. 

- Bij slecht weer of door overboeking (bv. Interclub) worden de lessen gegeven in de tennishal.  

 

Verhuur Tennishal Zomerseizoen   

Tennissen in de hal (tijdens zomerperiode) kan.  Tarieven losse verhuur uren tijdens de zomer: 
- Leden (bij onbespeelbaarheid buitenterreinen en/of overbezetting) = per uur 0,00 € 

- Alle Leden (bij reservatie binnenterreinen en wel bespeelbare buitenterreinen) = per terrein/uur 11,00 € 

- Niet-leden betalen voor het spelen in de tennishal steeds  per terrein/uur 16,00 € 

- Tarief verhuur aan andere clubs voor tornooi/interclub bedraagt   per wedstrijd 11,00 € 

- Interclubwedstrijden voor spelers/leden van TC Bolderberg = per wedstrijd 0,00 € 

- Interclubwedstrijden voor de spelers van bezoekende clubs = per wedstrijd 5,00 € 

Reserveren om binnen te spelen kan, doch mits betalen van deze weergegeven tarieven.  
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Niet-leden moeten steeds reserveren + voorrang verlenen aan leden (+ volgens volgorde hierna). Voor 
aanvang van de tennispartij wordt in de cafetaria betaald. Dan pas worden de lichten ontstoken. 
 

Interclub bij regenweer   

Toekennen van de binnenterreinen (bij discussie beslist de interclubleiding) als volgt: 
- De bezoekende ploeg met de verste verplaatsing krijgt als eerste voorrang. 

- Er worden 2 terreinen per ploeg toegekend. Niet meer en niet minder. 

- Als de terreinen bezet zijn (door lessen, gereserveerd, etc.) wacht men totdat de aan de gang zijnde 

periode is afgelopen. Daarna krijgt interclub voorrang (zie hoofdstukken hierna). 

- De bezoekende club dient voor het gebruik van de hal per wedstrijd vooraf 5,00 € te betalen (deze regel 

is een VTV richtlijn ref. algemene gewestelijke vergadering dd. 9 maart 2013)  

 

Volgorde toekennen terreinen hal   

Volgorde van toekennen terreinen (zomerperiode) ingeval van onbespeelbare buitenterreinen: 
1. Interclub thuisploegen (bij meerdere ploegen: zie “interclub bij regenweer”) 

2. Wedstrijden eigen tornooi 

3. Activiteiten georganiseerd door TC Bolderberg (jeugdkamp, jeugdweekend, enz.) 

4. Lessen georganiseerd door TC Bolderberg 

5. Clubkampioenschap 

6. Eigen leden die een binnenplein gereserveerd hebben op voorhand. 

7. Tornooi door andere clubs aangevraagd (maximum 2 terreinen vast toezeggen op voorhand - meerdere 

terreinen kunnen indien ze vrij zijn en/of niet gereserveerd door leden). 

8. Bij aanvang regenweer tijdens bespelen van buitenterreinen kan in de hal gespeeld worden als volgt: 

terrein 1 naar 1e vrije terrein binnen, plein 2 naar 2e vrije terrein, enz. Er wordt steeds toestemming 

gevraagd in de cafetaria die bepaalt welk terrein wordt toegekend. 

9. Leden die reserveren krijgen voorrang op het eerstvolgende uur dat vrij komt.  

10. Indien hierna nog terreinen vrij zijn, kunnen deze beschikbaar gesteld worden voor externe tornooien 

en/of niet TC Bolderberg gerelateerde interclub en/of niet leden. Reservaties in dit geval kunnen 

geannuleerd worden tengevolge van bezetting volgens punten 1 t.e.m. 9. 

 

Richtlijnen en reglement tennishal   

Alle gebruikers van de tennishal dienen zonder uitzondering deze spelregels in acht te nemen: 
1. De pleinen dienen geveegd te worden 5 minuten voor het einde van een speelperiode en dit volgens 

het patroon zoals aangeduid op het schema dat bij elk terrein uithangt. Na het keren de veger terug te 

plaatsen, rechtopstaand tegen de muur achter het terrein. 

2. Bij het verlaten van de tennishal restafval deponeren in de daartoe bestemde vuilnisbakken! 

3. Er wordt geen glas of eten mee op het terrein genomen. 

4. Enkel spelen met aangepaste tennisschoenen. Vuil, zoals gravel en modder aan de schoenen, niet 

toegelaten. Tip: zorg een apart paar tennisschoenen voor in de hal. 

5. De hal ten vroegste een paar minuten voor het begin van de gereserveerde speelperiode betreden. Op 

die manier worden de spelers van de vorige speelperiode niet gehinderd. 

6. Enkel spelers worden toegelaten in de hal. Supporters kunnen boven in de cafetaria terecht. 

7. Respecteer de netten, de scoreborden, andere materialen en de volledige infrastructuur! 

8. Roken in de hal is (evenals in het volledige tenniscomplex) verboden. 

9. Tenslotte: kom goedgeluimd op het terrein en draag fair-play hoog in het vaandel. 

 

Tornooi en Clubkampioenschap   

Ons jaarlijks tornooi vindt plaats van 7 tot en met 22 juni 2014. 
Naar jaarlijkse traditie worden in augustus en september onze clubkampioenschappen georganiseerd. 
Hiervoor wordt de nodige info bezorgd. 
 
 
We wensen u een sportieve zomer! 
Het TCB-team. 


