INSCHRIJVING
1’ste persoon
Naam ______________________________________
Voornaam _________________________________
Adres ______________________________________
Postnr______Plaats_________________________
Geboortedatum ____/_____/__________
E-mail___________________@________________
Tel. ____/____________ Gsm _____/___________
Te betalen tennis € _________
Te betalen padel € _________

CONTACT
www.tennis4you.be

Lessenreeksen (lente en winter), stages
tijdens de schoolvakanties (tennis,
beachtennis, padel), nieuwtjes over onze
spelers, ontmoetingen, …

Zomer 2019
tennis, padel &
beachtennis

www.hofterburst.be

Sportieve- en extrasportieve activiteiten
voor de hele familie, Start-to-Tennis,
abonnementsformules voor tennis, padel
(beachtennis inbegrepen voor leden),…

2’de persoon
Naam ______________________________________
Voornaam _________________________________
Geboortedatum ____/_____/___________
E-mail__________________@_________________
Gsm _____/___________
Te betalen tennis € _________
Te betalen padel € ________

TOTAAL TE BETALEN € _________

Je kan deze info ook doorsturen naar
info@hofterburst.be
KBC: BE39 7372 1036 1519
BELFIUS: BE69 0689 1063 1478

www.hofterburst.be
Dagelijks bestuur
Voorzitter: Rik Moortgat
Ondervoorzitter: Guy Van Mulders
Hoofdtrainer: Jos Geerinck
Jeugdverantwoordelijke: Cindy Mertens
Algemene leiding en secretariaat:
Philippe Semal

info@hofterburst.be (club) &
info@tennis4you.be (school)
Tenniscentrum “Hof Ter Burst”
Hof-Ter-Burstbaan 13, 9280 Lebbeke
Tel.: 0472/014040
BE 0423.899.106
KBC: BE39 7372 1036 1519
BELFIUS: BE69 0689 1063 1478

www.hofterburst.be

Hof Ter Burst Zomer - opening
buitenbanen op 1 april 2019
Leden kunnen dagelijks spelen op 8 buitenterreinen tennis (6 verlicht), 2 padelterreinen
(verlicht), 6 beachtennisterreinen en 5
binnenterreinen tennis.
Alle buitenterreinen worden heraangelegd voor
de start van het zomerseizoen!
Verlichting en indoortennis = gratis!
Beachtennis = gratis voor leden tennis & padel!
(abonnement niet-leden €30 incl. verzekering)
Betaling vóór 1 maart = gratis 1 padelinitiatie!
Ook inbegrepen in het lidgeld: lidmaatschap
Tennis Vlaanderen, verzekering & online
reserveringsysteem!
TENNIS
Tot 1
maart
Na 1
maart

PADEL
Zomer
(tot 1 okt)
Winter

+18
150
170

+18
150
100

+60
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+12
stud

-12
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100
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150
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135

110
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AGENDA

3’de persoon

Tot 1 maart: betaling zomerlidgeld
(verplicht voor alle spelers interclub)

Naam _______________________________________

•

•

•

•

•

Fam
•

50

-12
50

390
420

Fam
390

Tennis +padel = €250 pp (andere formules mogelijk)
Losse verhuur padel:
1u = €7/pp (min. 4 personen) of €28/terrein
1,5u = €9/pp (min. 4 personen) of €36/terrein
huur racket €2,5/sessie
Losse verhuur tennis:
1u (per plein) =€16/volwassenen, €12/jeugd

•

•
•

6 tot 14 april: enkeltornooi jeugd, Ethias
Tour (U9 tot en met U15)
10 tot 21 april: enkeltornooi
volwassenen, Criterium & Belgian
Circuit Paastornooi

20 tot 22 april: ITF (internationale)
beachtennistornooien

Na de Paasvakantie: start lessen, jeugden volwasseneninterclub, ...

vanaf +/- 1 mei: start bollekens, tandem
(dubbelwedstrijden en activiteiten om
vrijdagavond), clubkampioenschap,
Start-to-Tennis…
30 mei: Memorial Jan Vierendeels
(beachtennis)

22 juni: Kidsdag (3-12 jaar) met
activiteiten voor leden en niet-leden
28 juli: familiefietstocht en clubBBQ
1 tot 10 augustus: 5’de Burst-out
dubbeltornooi

Volg de affiches, de mails, de
Facebookpagina en de website voor
inschrijvingen en informatie i.v.m.
deze en nog heel wat andere
activiteiten...

www.hofterburst.be
www.tennis4you.be

Voornaam _________________________________
Geboortedatum ____/_____/__________

E-mail___________________@_________________
Gsm _____/___________

4’de persoon
Naam _______________________________________
Voornaam _________________________________
Geboortedatum ____/_____/___________

E-mail__________________@__________________
Gsm _____/__________

5’de persoon
Naam _______________________________________
Voornaam _________________________________
Geboortedatum ____/_____/___________

E-mail__________________@__________________
Gsm _____/___________

