
INLICHTINGEN en LIDGELDEN
www.scheldedreef.be

De tarieven van de lidgelden in onze club zijn als volgt :
(in EUR) BASISTARIEF = 

Heraansluiting & 
nieuwe leden 
zonder kortingen 
(tijdstip of domicil)

VOORBEELD :
Heraansluiting & 
nieuwe leden met 2 
kortingen (tijdstip 
en domicil)

Nieuwe leden (met 
domicil) – vanaf 1 
augustus

1ste racket volwassene 160 130 90

2de racket volwassene 130 100 70

studenten (kaart !) 130 100 70

jeugd tot en met 18 j 90 60 50

Jeugd tot en met 8 j 60 30 25

BARLEDEN (verzekerd) 65 35 30

Op het BASISTARIEF van het lidgeld (bvb. volwassene = 160 EUR) zijn volgende kortingen mogelijk : 10 EUR bij 
domiciliëring van de barrekeningen (domicil), 20 EUR bij heraansluiting voor 1 februari (tijdstip), voor meerdere leden 
van hetzelfde gezin en op basis van de leeftijd. Het tarief voor het 2de racket geldt voor een tweede volwassene in 
hetzelfde gezin (onder hetzelfde dak), het studententarief is toepasselijk voor jonge volwassen na bewijs van 
inschrijving. De indeling bij de jeugd (maximum 18 jaar oud) gebeurt op basis van de leeftijd in het lopende 
tennisseizoen, bvb. voor seizoen 2019 : het tarief tot en met 8 jaar voor jeugd geboren in 2011 of jonger.
Als barleden kunnen de niet-tennissende gezinsleden worden aangesloten (zij kunnen deelnemen aan de activiteiten).
Deze lidgelden worden individueel berekend. Voor gezinnen van 4 personen of meer wordt finaal nog een 
gezinskorting toegepast van 10% op de totale som. 
De betaling dient uitgevoerd te worden NA toepassing van de correcte kortingen en op de hierna vermelde 
bankrekening van T.C. Scheldedreef met als mededeling : "lidgeld van  naam + voornaam".

Geïnteresseerd om lid te worden ?  Gelieve dan de gevraagde gegevens in het onderstaande strookje te bezorgen 
bij een van de bestuursleden OF een E-mail te sturen naar ‘info@scheldedreef.be’.
In elke vergadering van de raad van bestuur worden de aanvragen voor nieuwe leden behandeld.
Voor nieuwe leden en late aansluitingen (vanaf 1 augustus) gelden extra verlaagde tarieven, zie laatste kolom.

De barconsumpties worden geregistreerd in de bar-app (tablet), per maand gefactureerd en bij voorkeur vereffend via 
domiciliëring. Er wordt dan ook gevraagd een domiciliëringsformulier in te vullen en terug te bezorgen aan de 
schatbewaarder.
Dit formulier is verkrijgbaar bij de schatbewaarder of bij het secretariaat.
Bij mandaatreferte moet worden ingevuld :  barrekening “……(uw volledige  naam…..)”
Rekeningnummer :  BE98 0688 9821 6993
De domiciliëring wordt gevraagd per familie, gelieve op de barfiches dan ook deze naam te gebruiken.

Bijkomende inlichtingen kan u bekomen bij een van de onderstaande leden van de raad van bestuur :
Voorzitter : Patrick Berré (0495/59 46 51) voorzitter@scheldedreef.be
Secretaris : Dirk Van Den Bossche (0495/89 35 55) info@scheldedreef.be
Schatbewaarder : Gunther Scholliers (0473/83 51 76) schatbewaarder@scheldedreef.be
Clubhuis : Nelly Fourmois (0497/48 17 18) clubhuis@scheldedreef.be
Jeugd : Hans De Proft (0476/55 13 96) jeugd@scheldedreef.be
Sport : Hans De Pla (0473/23 15 56) sport@scheldedreef.be
Sponsoring : Koen Heyvaert (0475/83 30 87) sponsoring@scheldedreef.be

T.C. Scheldedreef V.Z.W., Leopold 2 laan 9A bus 7, 9200 Dendermonde   
 Bankrekening :  BE98 0688 9821 6993 B.T.W. : BE 0416 817 017

NAAM : ........................................................... VOORNAAM : .........................

Straat : .................................................................. Nr. : .......................................

Postnr. : ............. Gemeente : ...................................…………...........................

Tel. : .............. / ................................ Geboortedatum : ...... / ... / ...............

Mailadres : ………………………………………….@………………………………….


