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Lidmaatschap

De seizoenen van padel en tennis lopen niet gelijk met elkaar.
Lidmaatschap (verzekering en lidmaatschap) in Tennis Vlaanderen loopt van 1 januari 2022
tot 31 maart 2023.
Het tennisseizoen wordt op TCD verdeeld in twee periodes.
Het outdoorseizoen start zaterdag 26 maart 2022 en eindigt zondag 25 september 2022.
Het winterseizoen wordt gekenmerkt door indoorhuur van terreinen of het volgen van lessen.
Het padelseizoen start op 1 januari en eindigt het op 31 december. De velden zijn dermate
aangelegd dat bij regenweer er heel snel terug kan worden hervat of zelfs verder gespeeld
worden.
Voor tennis is er een interclubcampagne na de paasvakantie met eindrondes in september.
Voor deze interclub moeten de ploeglijsten ingediend worden tegen eind januari.
Van eind augustus tot midden september is er een najaarsinterclub.
Voor padel is er interclub vanaf april. Ook in het najaar is er een tweede interclubcampagne.
Voor de eerste interclub campagne moeten de spelerslijsten binnen zijn tegen zaterdag 15
januari 2022.

>> Belangrijk!!
De inschrijvingen (lidmaatschap en interclub) starten op 12 december 2021.
Het is belangrijk dat, als je deelneemt aan de voorjaarsinterclubcompetitie tennis
of padel, je inschrijving geregistreerd en betaald moet zijn voor 15 januari 2022!!
Lidmaatschap aanvragen en betalen kan via www.tennisclubduinbergen.be
Inschrijven voor interclub kan via deze link
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Tarieven lidmaatschap 2022 (1) (2) (3)
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Tennis

Padel

Combi
Tennis/Padel(5)

Volwassenen

€215

€265

€355

Jong-volwassenen (19 tot 26 jaar(

€145

€170

€215

Jeugd 3 (12 tot 18 jaar)

€110

€135

€180

Jeugd 2 (6 tot 11 jaar)

€65

€80

€115

Jeugd 1 (< 6 jaar)

€35

€50

€75

€600

€700

€1000

Gezinsabonnement
(zelfde domiciliëring op 01/01/2022)

Barlid
Petanque lid

€45
(4)

€25

(1) Lidmaatschapen Tennis- en padelclub Duinbergen gelden voor een kalenderjaar,
dus vanaf 1 januari (of het moment van betaling) tot 31 december.
(2) Er is €5 korting als je via de onlinemodule inschrijft en betaalt.
(3) De aangepaste geboortedata voor 2022 zijn:
• Jeugd 1 (< 6 jaar)| geboortejaar 2017 en later
• Jeugd 2 (6 t/m 11 jaar) | geboortejaar 2011-2012-2013-2014-2015-2016
• Jeugd 3 (12 t/m 12 jaar | geboortejaar 2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010
• Jong-Volwassenen (19 t/m 26 jaar) | geboortejaar 1996-1997-1998-1999-20002001-2002-2003
• Volwassenen: vanaf geboortedatum 1995
(4) Betaling te regelen via Lieven Rappé.
(5) Het Combi-abonnement is een voordelige prijs waarmee je als lid zowel outdoor tennisals padelpleinen gratis kan reserveren. Wil je zowel een tennis- als padellidmaatschap,
dan vraag je een combi-abonnement aan. Na betaling kan een tennis- of
padelabonnement niet meer omgezet worden naar een combi-abonnement en betaal je
de volledige prijs.
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Huur van terreinen

3.1

Tennis

Buitenterreinen: 11 gemalen steen en 1 midi terrein in poreus beton
Binnenterreinen: 2 gemalen steen luchthal (alleen winter), 3 gemalen steen
indoorhal
3.1.1 Reserveren
Online via www.tennisvlaanderen.be
Via de bar van TCD (tijdens de openingsuren van het clubhuis) tel. 050 51 05 73
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Opmerking: Indoor zomer: maximaal 3 dagen op vooraf reserveren. Tenniscampus, tornooi of
interclub hebben steeds voorrang en kunnen de reservatie ongedaan maken. Online
is niet mogelijk!

3.1.2 Tarieven outdoor tennis
Tarief
TCD tennisleden

Reservatie

gratis

Gemengd TCD tennislid/gast
• enkelreservatie: 1 uur - 2 personen
• dubbelreservatie: 2 uur - 4 personen

€ 10/gast

Niet-TCD tennisleden

€ 20/plein/1u

Max 7 dagen op voorhand

Max 5 dagen op voorhand

3.1.3 Tarieven indoor tennis
WINTERSEIZOEN
prijzen per plein
Online
Aan
de bar
TCD leden < 27 jaar
€5
€7
TCD leden >= 27 jaar

€ 15

€ 20

Gemengd TCD lid/gast

€ 20

€ 25

Niet-leden

€ 25

€ 30

Reservatie
Max 3 dagen
op voorhand
Max 7 dagen
op voorhand
Max 7 dagen
op voorhand
Max 7 dagen
op voorhand

ZOMERSEIZOEN
prijzen per plein
Enkel aan de
Reservatie
bar
€5
Max. 3 dagen op
voorhand
Tenniscampus,
€ 10
tornooi of interclub
hebben steeds
voorrang en kunnen
de reservatie
ongedaan maken.

€ 15
€ 20

3.1.4 Tarieven terreinen met trainers
Terreinkost voor privaatlessen door een erkende leraar TCD gemachtigd om
privaatles te geven.
De trainer reserveert steeds op zijn naam. Noteert hij de naam van jeugdlid, dan
is het €5. Noteert de trainer geen naam, dan is het altijd €10
Tijdens het indoorseizoen (winter) kan een lid een vast binnenplein huren en een
privaattrainer erkend door TCD laten lesgeven op zijn/haar uur.

INDOOR

OUTDOOR

leden< 27 jaar

€5

leden>=27 jaar
niet leden

€10

leden

gratis

niet-leden

€10
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3.1.5 Huur vast binnenplein winter 2022-2023

Tarieven voor de hele winter
tijdstip

weekdagen

weekend

09-18u
18-20u
22-24u

€330
€515
€330

€330

De vrije uren kunnen bekeken worden via www.tennisvlaanderen.be.
Uren hangen ook uit in de club of kunnen nagevraagd worden aan de bar.
Abonnement aanvragen bij bartlouagie@tennisclubduinbergen.be
Na bevestiging van het abonnement wordt de factuur opgestuurd. Het abonnement
is pas definitief bevestigd na betaling.
Het indoorseizoen 2022-2023 loopt van maandag 26/09/22 tot en met zondag 26/03/2023
Op 24/12/21-22 en 31/12/21-22 is de club gesloten vanaf 13u. Op 25/12/21-22 en 01/01/22-23 is de
club heel de dag gesloten. Deze gemiste uren tijdens die dagen worden afgetrokken van uw factuur.
Tijdens het gastronomisch dubbeltornooi kan niet gespeeld worden van 26/12/21 tot 2/01/22 telkens
vanaf 19u. Tijdens het jeugdtornooi kan niet gespeeld worden van 28/02/2022 tot 06/03/2022 tussen
9u en 19u. Deze uren vervallen.

Terreinen 6 en 7 zijn in de ballon, terreinen 12,13 en 14 in de tennishal. In de
mate van het mogelijke wordt geprobeerd om hetzelfde terrein te geven als de
vorige jaren. Omwille van lesorganisatie kan dit echter niet gegarandeerd worden.

3.2

Padel

3.2.1 Reserveren padel
Online via www.tennisvlaanderen.be
Via de bar van TCD (tijdens de openingsuren van het clubhuis) tel. 050 51 05 73
Opmerking: Beginnen aan een gereserveerd uur en door omstandigheden niet kunnen uitspelen,
is geen reden tot teruggave huurgeld.
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3.2.2 Tarieven outdoor padel(1)

TCD-padelleden
Gemengd TCD-padellid/gast
• dubbelreservatie:
1,5 uur - 4 personen
Niet-TCD padelleden
(1)

Tarief

Reservatie

Aantal
gelijktijdige
reservaties

gratis

Max 7 dagen op
voorhand

max 2 tijdens
piekuren(2)
max 5 tijdens
daluren(2)

€ 10/gast

Max 5 dagen op
voorhand

€ 40/plein/1,5u

Max 3 dagen op
voorhand

NVT

Padel wordt met 4 spelers gespeeld. Telkens te reserveren per 1,5 uur
Voor een niet-lid is de prijs voor 1,5 uur €10 per persoon

(2)

Piekuren: weekdagen vanaf 16u30 en weekend de hele dag
Daluren: weekdagen tot 16u30
Deze uren kunnen aangepast worden in kalmere periodes.

Wanneer er een inbreuk wordt vastgesteld, zal er een sanctie opgelegd worden van
€100 bij een tweede inbreuk zal de speler de toegang tot de padelvelden worden
ontzegd.
3.2.3 Huur padelmateriaal
Tijdens de openingsuren van het clubhuis kan je padel rackets huren aan
€2/beurt/persoon. Dit is af te rekenen aan de bar.
Ballen kunnen niet gehuurd of geleend worden, maar tijdens de openingsuren van
het clubhuis kan je aan de bar ballen kopen aan een democratische prijs.
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