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INFORMATIE & TARIEVEN

COMPETITIES & TOERNOOIEN

Tennisvereniging Dekker Tennis (TVDT) is een enthousiaste vereniging met een schitterende accommodatie.

Gedurende het seizoen worden verschillende activiteiten georganiseerd voor de leden van TVDT. De vereniging

speelt van 1 april tot 1 oktober op de buitenbanen van het sportcomplex.

Dekker Warmond beschikt over gravel- en smashcourtbanen. Met het lidmaatschap hang je in de zomer een

tennisbaan af met de KNLTB pas en/of via de KNLTB.club app. Tijdens het zomerseizoen ontvangen TVDT leden €5,-

korting op het huren van een binnenbaan. Zo kan er bij regen voordelig naar binnen worden uitgeweken. 

Er worden diverse competities en toernooien georganiseerd op recreatief en prestatief niveau. Ieder lid wordt

automatisch ingeschreven bij de KNLTB. Dit betekent dat je ook kunt deelnemen aan competities en toernooien

die door hen worden georganiseerd. 

Tennisschool IM Tennis verzorgt de lessen voor TVDT leden. Ieder lid, van beginner tot gevorderd, kan terecht bij IM

Tennis. Je treft de trainers dagelijks op de tennisbanen van Dekker Warmond. Voor meer informatie kunt u terecht

op www.imtennis.nl.

TENNISLESSEN

SPEELTIJDEN & AFHANGEN
Het tennispark is dagelijks geopend. Actuele openingstijden zijn te vinden op www.dekkerwarmond.nl. Voor het

vrijspelen op de buitenbanen dient u te allen tijde met uw KNLTB pas af te hangen via de afhangcomputer. Bij

gebrek aan belangstelling of in overleg met het bestuur kan het complex in het weekend eerder gesloten worden.

Wil je als lid iemand introduceren? Dat kan voor € 6,50 (vanaf 18 jaar) of € 3,50 (t/m 17 jaar), betaal vooraf bij de bar.  

Leden gaan akkoord met eventueel gebruik van hun beeltenis in druk, op foto, film, video e.d. voor promotionele doeleinden van Tennis

Vereniging Dekker Tennis (TVDT) zonder daarvoor een vergoeding te claimen. Indien hier bezwaar tegen is, dient dit per e-mail kenbaar

gemaakt te worden via info@tvdekkertennis.nl .

Persoonsgegevens van de leden worden opgenomen in het adressenbestand van TVDT en worden niet afgestaan aan derden, behalve Dekker

Warmond t.b.v. de ledenadministratie en de KNLTB. Zie hiervoor ook de privacy policy op onze website. Leden krijgen regelmatig de

nieuwsbrief van de vereniging toegezonden via e-mail.

Kinderen jonger dan 16 jaar moeten toestemming hebben van de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt.

LEDENADMINISTRATIE

De ledenadministratie wordt verzorgd door Dekker Warmond. Mutaties kunnen worden doorgeven via

info@dekkerwarmond.nl. Indien u het lidmaatschap voor het volgende seizoen wilt beëindigen dient dit vóór 1

december van het lopende jaar schriftelijk te worden opgezegd. Het TVDT lidmaatschap staat los van de

tennislessen, beiden moeten dus apart worden stopgezet. Voor overige informatie kunt u  terecht op

www.tvdekkertennis.nl.  
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SOORT LIDMAATSCHAP CONTRIBUTIE

DAGLIDMAATSCHAP

Senior lidmaatschap vanaf 18 jaar

Junior lidmaatschap van 16 t/m 17 jaar

Jeugd lidmaatschap t/m 15 jaar

Dag lidmaatschap

 € 190,00

 € 127,00

 € 100,00

 € 134,00

JEUGD LIDMAATSCHAP

Dagleden kunnen van maandag t/m vrijdag tot 18.00 uur gebruik maken van de gravelbanen. 
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JUNIOR LIDMAATSCHAP

Met het junior lidmaatschap kan onbeperkt worden gespeeld van maandag t/m vrijdag tot 21.00 uur

en in het weekend. Ieder juniorlid is aangesloten bij de KNLTB. 

SENIOR LIDMAATSCHAP

Met het seniorlidmaatschap kan van maandag t/m vrijdag en in het weekend onbeperkt worden

gespeeld. 

Met het junior lidmaatschap kan onbeperkt worden gespeeld van maandag t/m vrijdag tot 19.00 uur

en in het weekend. Ieder juniorlid is aangesloten bij de KNLTB. 

Voor de leeftijd geldt het jaar waarin de leeftijd bereikt wordt. Alle tarieven onder voorbehoud.


