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PRIJZEN CONTRIBUTIE 2021

AANVULLENDE INFO

Het tennispark van TC Animo ligt op sportpark “Vliegende Vaart”
te Terneuzen en bestaat, naast een gezellig clubhuis met een
groot, verwarmd terras, uit 10 (LED-) verlichte gravelbanen, waar
bijna een heel jaar door op kan worden getennist. Verder is er
voor de jeugd een minibaan, een oefenmuur, een tafeltennistafel
en een trampoline.

De contributienota’s worden via email verzonden door ClubCollect. Indien tijdig betaald kunt u uw ledenpasje (heeft u
nodig voor toegang tot het park, het afhangen van de banen
en voor competitie en toernooien) afhalen in het clubhuis.
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Zom nement!
abon
Kind
Jeugd
Student
Senior lid
Zomerchallenge
Competitie
Rolstoel
Donateur

Speciaal voor diegene die nog andere
sporten beoefen en enkel in de zomer
maanden kunnen tennissen, omdat de
training en competitie van bijvoorbeeld
de voetbal, hockey etc. stil ligt.

t/m 7 jaar
8 t/m 17 jaar
18 t/m 24 jaar
> 25 jaar
> 25 jaar
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

€ 45,00 *
€ 60,00 *
€ 75,00 *
€ 120,00 */**
€ 60,00 ***
€ 50,00 ****
€ 25,00
€ 25,00

* In het 1e jaar geldt voor nieuwe leden die de laatste 5 jaar geen
lid zijn geweest van TC Animo een introductiekorting van 50%, en
het daaropvolgende jaar een korting van 25%.
** Alle seniorleden betalen een extra bijdrage van 35 euro
voor het meewerkmodel; indien voldoende vrijwilligerswerk is
gedaan, wordt deze aan het eind van het jaar teruggestort.
*** Voor 2021 gelden de zomermaanden Juli, Augustus en
September. U hebt enkel toegang tot het park in 2021 in deze 3
maanden.
**** Het is mogelijk om onder enkele voorwaarden (zie website
TC Animo) competitie lid te worden van TC Animo. Als competitie
lid heb je alleen rechten om op de banen te spelen tijdens de
competitiewedstrijden. Buiten deze wedstrijden zijn er geen
baanrechten. Aanvraag dient schriftelijk te worden gedaan.
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