Stap 1: Aanmelden
Stuur de volgende gegevens op via de mail: info@tcdeharkema.nl
Gegevens Jeugdlid
Voornaam:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geslacht:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Gegevens ouders(s)/ verzorger(s)
Naam:
Achternaam:
Naam:
Achternaam:
Telefoonnummer ouder(s)/verzorger(s):
E-mail:
Stap 2: registeren van het lidmaatschap





Na aanmelding krijg je een bevestiging van het lidmaatschap toegestuurd via de mail.
De ledenadministratie verwerkt het lidmaatschap en doorgeven aan de jeugdcommissie.
Vanuit de jeugdcommissie zal contact worden opgenomen met (de ouders) van het nieuwe
lid.
Elk jeugdlid ontvangt z.s.m. een ledenpas als bewijs van lidmaatschap.
Hiermee krijg je onbeperkt toegang tot het tenniscomplex van TC de Harkema:
tennisbannen, midi-baan, tennismuur en kleedruimtes en toiletten.



Er worden gratis (kinder) rackets en tennisballen beschikbaar gesteld. Deze zijn aanwezig in
de kantine. Wil je een racket voor langere tijd lenen, neem dan contact op met de
jeugdcommissie.



Ouders/ verzorgers kunnen sleutel ontvangen van het tenniscomplex (borg: €15,-). Hiermee
nemen zij de verantwoordelijkheid voor hun kind om zich te houden aan het reglement van
de tennisvereniging als er geen toezicht is:
o
o
o
o

Bij afwezigheid van de beheerder of ander lid, kunt je gebruik maken van de sleutel
voor toegang tot het tenniscomplex.
Zorg voor geschikte tennisschoenen. toegestaan op de banen.
Banen vegen na het tennissen (zie veeginstructie op het hekwerk van de banen)
Kleedkamers, douches en toiletten schoon achterlaten.

o




De kantine is regelmatig open voor leden. Hier kunt u koffie, thee, frisdrank enz.
bestellen.

Ouder(s)/ verzorger(s) mogen gratis tennissen met hun kind die lid is van de
tennisvereniging.
Als ouders/ verzorgers met andere volwassen willen tennissen, kunnen ze gebruik maken van
een introductieabonnement zie: http://tcdeharkema.nl/lid-worden/
Daarnaast is er voor volwassenen de mogelijkheid om deel te nemen aan de clubavond, die
bij genoeg deelname, elke vrijdagavond plaatsvindt. Met uitzondering van competitieavond,
kijk op de activiteitenkalender: http://tcdeharkema.nl/kalender-2019/

Stap 3. Wat mag je van ons verwachten







Een prachtig tenniscomplex waar je onbeperkt kunt tennissen.
Een gezellige kantine en sfeervol terras.
Goede voorzieningen zoals: kleedkamers, douches en toiletten.
Elke donderdagavond van 18:00 – 19:00 uur worden er tennislessen gegeven door een
professionele tennis (jeugd)trainer. Nieuwe jeugdleden mogen drie keer gratis deelnemen,
zonder aanmelding.
Daarna zijn de kosten € 5,- per tennisles. Voor het aanmelden van tennisles zie: (link naar
trainingen en data) http://tcdeharkema.nl/kalender-2019/
Er worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd door de jeugdcommissie zoals:
o Tennisschool (spelenderwijs kennismaken met tennis)
o Ouder en kind toernooi
o 8KRûnom Jeugdcompetitie omliggende dorpen (zie ook facebookpagina van
8KRûnom)
o Clubkampioenschap voor jeugd
o Schooltennis, via de basisscholen in Harkema onder leiding van onze trainer,
o Daarnaast staan we natuurlijk ook open voor ideeën en suggesties!

Tot ziens op de tennisbanen!
Wolkom by TC de Harkema!

