Sint-Niklaas, 8 januari 2020

KONINKLIJKE TENNISCLUB WASE VZW

Beste leden,
Eerst en vooral de beste wensen, een goede gezondheid en succes op alle gebied voor het lopende
jaar.
Ook in 2020 moet u op de "Wase" zijn om u sportief, recreatief of competitief uit te leven, uiteraard
gecombineerd met de nodige ambiance, feestjes en gezelligheid.
De lidgelden voor het zomerseizoen zijn als volgt:
LIDGELD 2020:
Kids
(Geb. vanaf 1/1/2015) :
Junior A
(Geb. vanaf 1/1/2008 tot en met 31/12/2014) :
Junior B
(Geb. vanaf 1/1/2002 tot en met 31/12/2007) :
Student
(Geb. vanaf 1/1/2000 tot en met 31/12/2001) :
Senior
(Geb. voor 1/1/2000) :
Familiekaart :

15 €
35 €
55 €
95 €
160 €
400 €

Niet spelend clublid :
Energiebijdrage indoorhal zomerseizoen

30 €
2 € /uur

Gelieve uw lidgeld te voldoen vóór 1 februari 2020 (voor de inschrijving van de interclubploegen)
door storting op rekening nummer NAGELMACKERS 132-5050360-96 (Ibannummer: BE65
132505036096).
Bij de start van het nieuwe zomerseizoen wordt de energiebijdrage van toepassing voor de indoorhal
aan een tarief van €2 per uur, snelle betalers (voor 1 februari) kunnen genieten van €10 krediet op hun
persoonlijke badge om gedurende de zomer gebruik te maken van de indoorhal.
Let wel dat we pas na betaling van uw lidgeld u toevoegen aan de interclublijsten en mailinglists, en krijg
je toegang tot de terreinen vanaf 5 april 2020 (start zomerseizoen).
Wij willen onze geachte leden erop attent maken dat niet-spelende echtgeno(o)t(e)n of partners en
vrienden die soms onze privé-tennisclub bezoeken, of deelnemen aan activiteiten uiteraard hartelijk
welkom zijn maar zij zich dienen zich te voorzien van een lidkaart niet spelend clublid.
Neem ook eens een kijkje op de website: http:\\www.wasetc.be
Hopend dat de zon veelvuldig en hardnekkig van de partij mag zijn, wensen wij u een succesvol en
aangenaam tennisseizoen toe.
De raad van bestuur
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