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TARIEVEN  &  RICHTLIJNEN 

ZOMER 2015 
 

 
 

Lidgeld 2015  Tarief 1 tot Tarief 2 vanaf Tarief vanaf 

leeftijd van / tot 15/01/2015 16/01/2015 01/07/2015 

tot 7 jaar 2007 - 2008 15,00 € 15,00 € 15,00 € 

van 8 tot 12 jaar 2007 – 2003 35,00 € 45,00 € 35,00 € 

van 13 tot 18 jaar 2002 - 1997 40,00 € 50,00 € 40,00 € 

van 19 tot 21 jaar 1996 – 1994 70,00 € 80,00 € 70,00 € 

ouder dan 21 jaar 1993 - 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%. 
 
Leden vanaf 19 jaar en aangesloten bij een andere Tennis Vlaanderen-club (en dus daar interclub 
spelen) krijgen een korting van 10,00 € op het tarief 2. 
 
Iedereen die tijdens de zomer wenst te tennissen op de terreinen van TC Bolderberg dient 
verplicht lid te worden. Uitzondering hierop zijn gastspelers. 
 
Om lid te worden dienen de juiste inschrijvingsformulieren (beschikbaar op onze website en/of in 
de Baseline) ingevuld te worden vergezeld van de juiste betalingen. Betalingen kunnen via 
overschrijving (Bank: 780-5911541-83 - IBAN: BE14 7805 9115 4183) met vermelding “lidgeld + 
naam + voornaam”; hetzij in het clubhuis. 
 
 

Gastspeler Zomer   

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

Lente- & Zomerlessen    

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

- Om deel te kunnen nemen moet men lid zijn van TC Bolderberg.  

- Deelnemen aan de lessen kan slechts wanneer lidmaatschap en lesgeld betaald zijn.  

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

30 juni. 

- Binnen deze termijn zullen de 7 lessen gepland worden. 

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

- Bij opmaak der lessenrooster wordt rekening gehouden met ons tornooi + interclub. 

- Op het inschrijvingsformulier kunt u aanduiden wanneer u absoluut niet kan trainen. Hoe meer 

mogelijkheden u laat, hoe meer kans er is dat uw voorkeur kan ingewilligd worden. 
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- Op het inschrijvingsformulier kan je aanduiden (onder “opmerkingen”) met wie je eventueel 

samen in de les wil trainen 

- 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. 

- Een lessenrooster ontvang je uiterlijk tijdens de week van 13 april. 

- Bij slecht weer of door overboeking tijdens bijv. de interclubperiode of tornooi worden de 

lessen gegeven in de tennishal.  

- Er worden GEEN lessen gegeven op de terreinen van TC Bolderberg indien deze niet door TC 

Bolderberg zijn georganiseerd en/of door de club schriftelijk werden erkend. 

 
Tarieven (het lidmaatschap of aansluiting Tennis Vlaanderen is NIET inbegrepen) voor 7 lessen: 
 

Leerlingen / Leeftijd van / tot vanaf 3 per 2 privé 

Wit (jonger dan 5 jaar) 2010 – 2011 35,00 € - - 

Mini (5 t.e.m. 7 jaar) 2010 - 2008 35,00 € 60,00 € - 

Midi (8 en 9 jaar) 2007 – 2006 40,00 € 70,00 € - 

Maxi (vanaf 10 jaar) 2005 - 1997 45,00 € 75,00 € 150,00 € 

Volwassenen 1996 - 55,00 € 80,00 € 160,00 € 

 
Inschrijven voor de Lentelessen of Start to Tennis: bezorg het inschrijvingsformulier via:  

- e-mail: naar jan.vanduren@tcbolderberg.be of info@tcbolderberg.be 

- Clubhuis de Baseline 

Inschrijvingen worden slechts gevalideerd na indienen van het formulier én na betaling. 
Betalingen kunnen via overschrijving (Bank: 780-5911541-83 - IBAN: BE14 7805 9115 4183) met 
vermelding “lesgeld + naam + voornaam”; hetzij in het clubhuis. 
 
Uiterlijk op het einde van de week van 13 april wordt u dan op de hoogte gebracht op welk tijdstip 
de trainingen doorgaan. Dit slechts  op basis van de tijdig ontvangen inschrijvingsformulieren en 
betalingen. 
 
 

START TO TENNIS 
 
TC Bolderberg doet mee aan het Tennis Vlaanderen initiatief “Start2Tennis”. Een programma 
waar we aan nieuwe leden (volwassenen – vanaf 19 jaar) die nog nooit getennist hebben, of de 
voorbije jaren geen lid waren, de mogelijkheid aanbieden om op een toffe manier de tennissport 
en het clubleven te ontdekken. Wordt als Start 2 Tennisser beschouwd: iemand die nog nooit 
getennist heeft of die minstens 5 jaar niet meer gespeeld heeft en daarvoor ook bijna geen 
tenniservaring had. 
 
Een totaal pakket Met lessen Een eerste reeks van 7 lessen in de periode april/mei/juni. 
  Daarna mogelijks opvolgreeksen in de zomer en het najaar. 
  De lessen worden steeds gegeven in groepen per 3 of 4. 
 Integratie  in de club onder begeleiding van een trainersteam en  
  leden uit het TCB-team 
 aan een democratische instapformule. 
 
Start De eerste lessen beginnen vanaf einde april 
 Voor aanvang wordt een kennismakingsactiviteit georganiseerd. 
  

mailto:jan.vanduren@tcbolderberg.be
mailto:info@tcbolderberg.be
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Prijs 75,00 € voor 7 lessen & zomerlidgeld  
 
Inschrijven Vul het inschrijvingsformulier voor Lentelessen in met vermelding  
 “Start to Tennis” en/of stuur een mailtje met je contactgegevens  
 naar jan.vanduren@tcbolderberg.be of info@tcbolderberg.be. 
 Best is je aan te melden tijdens onderstaande betaaldagen. 
 
 

Jeugdkampen   

 
Er worden verschillende jeugdkampen georganiseerd in het zomerseizoen 2015: 

1. Paaskamp 13 april t.e.m. 16 april (4 dagen) 

2. Zomerkamp 6 juli t.e.m. 10 juli (5 dagen) 

3. Zomerkamp 24 augustus t.e.m. 28 augustus (5 dagen) 

Verschillende formules en mogelijkheden ter deelname: 

T T+ TT 

voor tennisliefhebbers voor trainen & ontspanning voor trainingsbeesten 
Tennis, Conditie, Coördinatie, 
Agility, Sport & spel 
 
Opvang 8u-9u 

Tennis, Conditie, Coördinatie, 
Agility, Sport & spel, Knutselen 
 
Opvang 8u-9u & 16u-17u 
Incl. warme maaltijd 

Intensieve Tennistraining, 
Conditie, Coördinatie, Agility, 
Sport & spel 
Opvang 8u-9u & 16u-17u 
Incl. warme maaltijd 

Tijdstip: 9u-12u Tijdstip: 9u-16u Tijdstip: 9u-16u 

voor 4 dagen voor 5 dagen voor 4 dagen voor 5 dagen voor 4 dagen voor 5 dagen 

€ 60,00 € 75,00 € 105,00 € 130,00 € 125,00 € 155,00 
korting vanaf 1 ouder lid korting vanaf 1 ouder lid korting vanaf 1 ouder lid 

€ 0,00 € 0,00 -€ 20,00 € 25,00 -€ 20,00 € 25,00 
tarieven excl. lidgeld tarieven excl. lidgeld tarieven excl. lidgeld 

 
Inschrijvingen via www.tcbolderberg.be.  
 

4. Tennis/Taalkamp (organisatie & inschrijvingen -> gemeente Heusden-Zolder) 

 
 

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 bespeelbare buitenterreinen) = per speler per uur 8,00 € 

- Niet-leden betalen voor het spelen in de tennishal steeds  per speler per uur 11,00 € 

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

- Gebruik van de hal voor tornooiwedstrijden van TC Bolderberg = per wedstrijd 0,00 € 

- 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 tarief (zie hierboven). Niet-leden 
moeten steeds reserveren en voorrang verlenen aan leden en volgens volgorde hierna. Voor 
aanvang van de tennispartij dienen de tarieven in de cafetaria betaald te worden.  Dan pas worden 
de lichten ontstoken. 
  

mailto:jan.vanduren@tcbolderberg.be
mailto:info@tcbolderberg.be
http://www.tcbolderberg.be/
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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. 

 

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 aan de uitbating in het clubhuis 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 ten gevolge 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 het clubhuis 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. 

 
We wensen u een sportieve zomer! 
Het TCB-team. 


