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  Ledeninformatie Tennisvereniging Helios - SENIOREN 

Van harte welkom bij T.K.H.C. Helios!  

Wat leuk dat je belangstelling hebt in het lidmaatschap van onze tennisvereniging en dat je bij ons wilt komen 
tennissen. Deze informatie is bedoeld voor senioren die overwegen zich aan te melden als lid van T.K.H.C 

Helios en voor de huidige leden van Helios. Het bevat informatie en een aantal huisregels waar leden zich 

geacht worden aan te houden. 

WIE EN WAT IS HET KARAKTER HELIOS? 

Speciaal voor onze nieuwe leden een klein stukje geschiedenis van wat nu ook jouw club is. Helios bestaat dit 

jaar 51 jaar! Begonnen als een klein groepje van zes mensen op een zonnige morgen in 1969, uitgegroeid tot 
wat het nu is: een tennisvereniging met ca. 200 seniorleden en ca. 50 jeugdleden. De eerste negentien jaar 

van het bestaan van Helios werd er gespeeld op het park “Brandenburg”, gelegen achter het zwembad. Sinds 
1989 heeft Helios 4 prachtige gravelbanen en een gezellig clubhuis aan de Kees Boekelaan 8a in Bilthoven. 

Het telefoonnummer van ons “Heliohome” is 030-2280571. 

Helios is een tennisvereniging waar naast de liefde voor het tennisspel de onderlinge verstandhouding erg 

belangrijk wordt gevonden. Helios is een gezellige vereniging waar iedereen met iedereen tennist. Veel leden 
nemen enthousiast deel aan de diverse activiteiten, zoals toss-avonden en toernooien.  

Helios is een vereniging voor zowel recreatief als competitie tennis. De vereniging stimuleert leden om naast 

het tennissen ook anderszins actief te zijn binnen de vereniging op bestuurlijk vlak, binnen de vaste commissies 

en bij het organiseren van allerlei activiteiten. Daarnaast bestaat er gelegenheid om zelfstandig iets binnen en 
voor de vereniging te organiseren. Zo is er bijvoorbeeld de jaarlijkse ‘ladies-day’, een toernooi alleen voor 

dames, dat elk jaar door een ander lid wordt georganiseerd. En natuurlijk is er dan ook een ‘heerendag’. 

Andere voorbeelden zijn de toss ochtend/avond. 

HOE KAN IK MIJ AANMELDEN ALS LID? 

Je kan je aanmelden voor het lidmaatschap van Helios via de button “Lid worden van TV Helios?” op de 

website van Helios. (rechts boven aan de pagina). Als je je aanmeldt via de website ga je automatisch akkoord 
met de lidmaatschapsvoorwaarden zoals hier onder beschreven, de machtiging van de te innen gelden (denk 

hierbij aan het inschrijfgeld, jaarlijkse contributie, evt afkoop/boetes bardienst en competitie/toernooibijdrage 
en de privacyverklaring. 

 

Helios zal het inschrijfgeld tegelijkertijd innen bij de eerste maal dat de contributie wordt 
geïncasseerd.  Je zult een uitnodiging krijgen om de informatieavond aan het begin van het seizoen bij te 

wonen. Tijdens deze avond ontvang je alle informatie over onze vereniging en kan je kennis met het bestuur 
en de aanwezige leden maken. Mocht je tijdens het lopende seizoen lid worden dan kan je alle informatie 

vinden op de website van Helios en bij vragen contact opnemen met de ledenadministratie. 

 
Na ontvangst van de aanmelding ontvang je van de ledenadministratie bericht van de ontvangst van de 

aanmelding. Indien er een wachtlijst is, zal dit gemeld worden. Je wordt dan op een wachtlijst geplaatst. 
 

CONTRIBUTIE INNEN 

 
Het verenigingsjaar van Helios is gelijk aan het kalenderjaar. De contributiegelden worden via een jaarlijkse 

incasso geïnd. Leden zijn verplicht een machtiging voor automatische incasso van o.a. de contributie te 
verstrekken. De penningmeester stuurt elk jaar in februari een factuur voordat de incasso zal plaats vinden. 

Bij Helios werken we met een automatische incasso. Dit is voor beide partijen gemakkelijk omdat: 
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• je vergeet nooit te betalen; 

• je bespaart jezelf de rompslomp van het steeds regelen van terugkerende betalingen;  

• je kunt het afgeschreven bedrag terug laten boeken of de machtiging intrekken (wat we natuurlijk 

niet hopen!). 
 

Een automatische afschrijving kan pas plaatsvinden als je daar Helios een machtiging voor geeft. Bij het 
aanmeldformulier tref je dit machtigingsformulier aan.  

 

Als je het niet eens bent met de bepaalde afschrijving, heb je een maand de tijd om je bank opdracht te geven 
het bedrag terug te boeken. Bij beëindiging van het lidmaatschap wordt de machtiging automatisch 

opgeheven.  
 

Het bankrekeningnummer van Helios is: T.K.H.C. Helios, met IBAN nummer NL 96 RABO 0376108843 
 
Denk wel aan een tijdige opzegging van het lidmaatschap, namelijk vóór 1 december van ieder jaar voor 

het aankomende jaar.  

CONTRIBUTIE  

* Senioren1  € 175,00 

* Studerende senioren2  € 125,00 

* Inschrijfgeld senioren (éénmalig)  €   30,00 
 

¹ Als je een U-pas ter beschikking hebt, kan je bij tennisvereniging Helios daar gebruik van maken. U-pas 
houders dienen elk jaar opnieuw, vóór 1 februari,  

• zelf een kopie van de U-pas aan de ledenadministratie/penningmeester te overleggen als zij gebruik 

willen maken van de korting op het lidmaatschap en  
• aan te geven welk bedrag Helios van het U-pas budget mag afschrijven.  

De contributie minus het bedrag dat van het U-pas budget wordt geïncasseerd wordt automatisch bij je 

geïncasseerd. Mocht er niet genoeg budget op de U-Pas staan dan zal de penningmeester je verzoeken om 
een nabetaling van de resterende contributie te doen via de automatische incasso die is afgegeven bij de 

machtiging. 

₂ Een kopie van de geldige studentenkaart of een bewijs van inschrijving, dient bijgevoegd te worden bij het 

inschrijfformulier en elk jaar opnieuw vóór 1 februari, een geldige kopie aan de penningmeester te overleggen. 
 

* Elk jaar stelt de Algemene Leden Vergadering (ALV) van Helios in januari de contributie vast voor het nieuwe 

verenigingsjaar. Met bovengenoemde bedragen heeft de ALV recent ingestemd. 

LIDMAATSCHAP-PASJE 

Ieder Helios-KNLTB lid krijgt een KNLTB pasje. Daarop staan je naam, het lidnummer en je foto. De pasjes 

moet je zelf op Helios ophalen; dit kan tijdens de informatieavond, tijdens het openingstoernooi en als je lid 
wordt tijdens het lopende seizoen krijg je bericht dat je de pas in het clubhuis kan ophalen. 

Waar heb je het KNLTB pasje voor nodig: 

- als je competitie speelt moet de aanvoerder en/of begeleider je pasje aan de tegenstander laten zien, 
- als je meedoet aan “open toernooien” op ander verenigingen, 

- om af te hangen, als je vrij wilt spelen op ons park, 

- als je bij “Sportcentrum Kees” binnen wilt spelen (als het regent) in het zomerseizoen, je moet je dan bij 
de bar legitimeren als lid van Helios aan de bar van “Kees”. 

Elke 10 jaar moet je foto op de KNLTB pas vervangen worden. Als je foto aan vervanging toe is, kun je een 

nieuwe e-mailen naar info@helios-bilthoven.nl. Dit is vooral belangrijk als je competitie speelt. 

Wat is afhangen? Door op het afhangbord af te hangen reserveer je als het ware een baan. Op het afhangbord 

staat aangegeven tot wanneer een baan bezet is en wanneer je de beschikking over de baan krijgt. Iedereen 
moet afhangen. Dat doe je op het afhangbord. Op ons park hangt een afhangbord, waar je jouw pasje 

ophangt. Of je kan digitaal afhangen via de website en clubapp. Uitleg hierover is op de website te lezen. 

mailto:info@helios-bilthoven.nl
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BLESSURE REGELING 

 

Mocht het onverhoopt voorkomen dat je een blessure oploopt, kent Helios een blessureregeling. De 
blessureregeling is er voor langdurige blessures, dus niet bijvoorbeeld voor een verstuikte enkel, die drie 

weken duurt. Ook hier geldt dat je tijdig kenbaar maakt bij de penningmeester dat je van die regeling gebruik 
wenst te maken. Vermeldt tevens de aard van de blessure en de verwachte duur. Hieronder in de tabel staan 

in het kort de regels die zowel voor jeugd- als seniorleden gelden. 
 

Blessure melding vóór 1 december Lidmaatschap wordt omgezet naar niet-spelend lid (€ 25,-) of 

kan het lidmaatschap beëindigd worden 
Blessure melding vóór 1 maart Restitutie van € 125,- voor senior leden* 

Blessure melding vóór 1 juni Restitutie van € 100,- voor senior leden* 

Blessure melding ná 1 juni Geen restitutie. 

 
* Er dient apart zelf contact met de UTO (tennisschool) opgenomen te worden. Zie het lesreglement van UTO 

voor eventuele restitutie van het lesgeld. In die gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist het bestuur. 
 

Het is natuurlijk mogelijk om na een blessure melding weer te gaan spelen. Dit moet je dan melden bij de 

penningmeester en ledenadministratie, zodat er eventueel een verrekening gemaakt kan worden voor de 
contributie. De regeling geldt voor 1 seizoen en moet eventueel opnieuw voor een volgend seizoen worden 

aangevraagd bij de penningmeester. 

KANTINEDIENST 

Onze kantine wordt gerund door seniorleden van Helios. Dit betekent dat ieder seniorlid verplicht is 

verschillende keren (3 diensten van 4 uur of 4 diensten van 3 uur, totaal 12 uur) per seizoen een kantinedienst 
te draaien. Een bardienst draaien betekent niet alleen het verkopen van drankjes, hapjes en dergelijke maar 

ook een toezicht houden op de gang van zaken op het park. Dit laatste is tijdens de juniortijden van belang. 

Tijdens de bardienst heb je de mogelijkheid op een andere manier leden te leren kennen.  

Van maandag t/m vrijdag is er tot 17:00 uur geen kantinedienst bezetting, behalve tijdens toernooien, de 
dinsdag toss ochtend en als er competitie is. 

In het begin van elk jaar ontvangt elk lid een melding dat hij/zij zijn/haar kantinediensten kan invullen via de 

website.  

De mogelijkheid bestaat om de kantinediensten af te kopen voor € 10,00 per uur, maar dit is NIET wenselijk. 

Wie zonder geldige reden een ingeplande kantinedienst afzegt of voor de ingeplande kantinedienst niet 
verschijnt, krijgt een boete opgelegd van € 12,50 per niet vervulde kantinedienstuur, te innen door de 

penningmeester via de machtiging die is afgegeven voor de automatische incasso. 
 

Alle nieuwe seniorleden moeten de zgn. ‘IVA instructie’ volgen bij aanvang van het tennisseizoen. Het eenmalig 
volgen van deze ‘Instructie Verantwoord Alcoholgebruik’ is noodzakelijk om als senior lid de verplichte 

bardiensten per seizoen te kunnen verrichten. Alle nieuwe leden zullen hiervoor worden uitgenodigd door de 

kantinecommissie. Mocht je het fijn vinden om je bardiensten samen met een senior lid te doen die al ervaring 
heeft dan kan dit. Neem dan contact op met kantinecommissie en er zal dan samen met jou een geschikte 

datum worden gezocht voor het inplannen van de bardiensten. 
 

Er kan bij Helios alleen met pin worden betaald. Een uitzondering wordt gemaakt voor jeugdleden. Zij mogen 

eventueel contant betalen. 

SPEELTIJDEN 

Gespeeld wordt er vanaf 1 april tot 1 november (of later, afhankelijk van het weer) op 4 gravelbanen aan de 

Kees Boekelaan 8a te Bilthoven. Op de activiteitenplanning (kalender) staat aangegeven op welke tijden de 
banen in principe zijn bestemd voor competitie of andere activiteiten. 

TENNISSCHOENEN 

Tennisschoenen zijn heel belangrijk en verplicht. Het moeten laagprofiel zolen zijn, omdat anders de 
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gravelbanen beschadigen. Let hierop bij aanschaf van tennisschoenen. Om teleurstelling te voorkomen: leden 

met verkeerde schoenen aan moeten we van de baan halen, dit ter behoud van de gravelbanen. Indien jullie 
in de tennishal spelen, zorg er dan wel voor dat je tennisschoenen goed schoon zijn, dus zonder gravel of vuil 

onder de zolen. Mocht je in het bezit zijn van indoor tennisschoenen, dan heeft dat de voorkeur, dus neem 
die dan mee. 

TENNISBALLEN 

Bij Helios speel je met tennisballen van de club. Als je komt tennissen, kun je ballen in de kantine pakken. Na 

afloop breng je de ballen weer terug. Ballen die over het hek gaan graag weer opzoeken. Dit kan door een 
sleutel van het hek te pakken die in de kantine aanwezig is.  

TENNISLESSEN 

 

Wij hechten er bij Helios waarde aan dat iedereen die dat op prijs stelt de mogelijkheid krijgt aangeboden om 
tennisles te volgen. De huidige tennisschool van Helios is de Utrechtse Tennis Organisatie (UTO). Een 

enthousiaste tennisschool met leuke en zeer kundige tennisleraren die jou goed kunnen opleiden in het 
tennisspel. 

De indeling van de training wordt ook door hen verzorgd. Ruim voor het begin van ieder seizoen ontvangt 

ieder lid over de trainingsmogelijkheden tijdens het seizoen 

In een verenigingsjaar worden in de periode van 1 april tot 1 november in principe 14 tennislessen van 50 
minuten gegeven aan groepjes van in principe 4 seniorleden. Dit aantal kan bijgesteld worden i.v.m. met 

bijvoorbeeld ziekte of slecht weer. Indeling in groepjes is afhankelijk van de speelsterkte en beschikbaarheid. 
De groepjes worden in overleg met de tennisleraar samengesteld. Er kan, indien gewenst, ook ingeschreven 

worden voor tennislessen in kleinere groepen, maar dan tegen extra kosten.  

 
Na de zomervakantie is er bij Helios ook gelegenheid om nog een najaarstraining te volgen, aangeboden door 

de tennisschool UTO. En zelfs gedurende de winter biedt UTO nog tennislessen aan (binnen en wellicht ook 
wel buiten op andere banen dan die van Helios). 

 

Het inschrijfformulier is te vinden op de website van de Utrechtse Tennis Organisatie. 
www.UtrechtseTennisOrganisatie.nl. 

 
Op erkende feestdagen, zoals bijvoorbeeld Hemelvaartsdag, en tijdens (een deel van) de vakanties, worden 

er geen lessen gegeven. Bij slecht weer, of als er plassen op de banen staan en eventueel bij bepaalde 

activiteiten, wordt er lesgegeven in de hal van het Sportcentrum Kees (tegenover Helios). De tennisles gaat 
dus meestal gewoon door! 

Mocht je vragen hebben over de training kun je met de tennisschool, de Utrechtse Tennis Organisatie, contact 

opnemen. Helios@UtrechtseTennisOrganisatie.nl 

COMPETITIE 

Seniorleden kunnen zich individueel of als team opgeven om competitie te spelen. De technische commissie 

verzorgt de teamindeling waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de inschrijvers. 

De KNLTB competitie wordt gespeeld van begin april tot medio juni en ik het najaar van begin september tot 
medio oktober gedurende een aantal uren per dag, op de donderdagen of in de weekeinden. Deelnemers aan 

de competitie betalen een extra bijdrage. Daarnaast is er zowel voor de dames (v.a. 50 jaar) als de heren 
(v.a. 55 jaar) een Alternatieve Senioren Competitie (ASC). 

VERZORGING VAN DE BANEN 

Onze banen zijn gravelbanen en hebben een speciale verzorging nodig. Groot onderhoud wordt verzorgd door 
de parkcommissie. Maar iedere tennisser, jong of oud, verzorgt het dagelijks onderhoud. Dat houdt in, dat na 

het spelen de baan wordt gesleept met het sleepnet. Het sleepnet is achter iedere baan te vinden. Sleep dan 

de hele baan (van hek tot hek), niet alleen de baseline! 

 

http://www.utrechtsetennisorganisatie.nl/
mailto:Helios@UtrechtseTennisOrganisatie.nl
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IN EN ROND HET CLUBHUIS 

Voor het clubhuis geldt eigenlijk hetzelfde als voor de baan. Ook hier zorgen we er met zijn allen voor dat het 

netjes blijft. Alle spullen die er staan zijn eigendom van de vereniging. Ga er dus zuinig mee om! Op het park 

staan afvalbakken, gooi daar de rommel in. Er wordt veel energie gestoken in het netjes houden van het hele 
park door onze parkcommissie. Van de leden wordt dan ook verwacht dat ze met respect met dat spullen op 

het park en de beplanting omgaan. 

De sleuteladressen staan vermeld op het afgeschermde gedeelte van de website. Ieder senior lid kan daar de 

sleutel ophalen als hij kantinedienst draait of wil tennissen op de dag als er geen kantinedienst aanwezig is. 
Kijk op de website/clubapp of er voor jou iemand is die bardienst heeft of een baan heeft gereserveerd. De 

laatste die het tennispark verlaat brengt de sleutel terug naar het sleuteladres. 

Bij Helios mag er alleen op de aangegeven rookplek worden gerookt. Deze is bij de lounge banken bij baan 3. 

Verder is het niet toegestaan om op het terrein van Helios te roken. 

BESTUUR EN COMMISSIES 

Het algemeen bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en penningmeester (samen vormen zij het dagelijks 

bestuur) en uit de voorzitters van de Parkcommissie (PC), Kantinecommissie (KC), Technische Commissie (TC) 
en Jeugdcommissie (JC). Daarnaast is er bijvoorbeeld de Opentoernooi commissie (OTC) en de Kascontrole 

Commissie. 

De Algemene Ledenvergadering wordt gehouden in januari. Het bestuur en de commissies leggen hierbij 

verantwoording af over hun activiteiten in het afgelopen verenigingsjaar en geven toelichting op de plannen 
voor het nieuwe verenigingsjaar. Tevens wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd, de begroting van 

het nieuwe jaar besproken en worden bestuursleden en commissieleden (her)benoemd. 

ACTIEVE HELIOS LEDEN 

Van leden wordt gevraagd of zij actief willen/kunnen deelnemen aan de organisatie van activiteiten voor de 

vereniging. Denk hierbij aan zitting nemen in een commissie maar ook incidenteel helpen op en rond de 
tennisbanen en in het clubhuis. Op het aanmeldingsformulier wordt daarvoor gevraagd naar welke activiteiten 

jouw voorkeur uitgaat. Wij zullen je dan benaderen voor je evt. bijdrage. 

TECHNISCHECOMMISSIE 

De TC organiseert en ondersteunt de organisatie van diverse activiteiten en toernooien voor de senioren van 

Helios. Zo ook alle officiële activiteiten in relatie met de KNLTB.  

ACTIVITEITEN/TOERNOOIEN 

Meedoen aan toernooien is vooral bedoeld om gezellig met elkaar te tennissen. Je leert je clubgenoten (beter) 

kennen en vooral voor de nieuwe leden, spelenderwijs de spelregels van het tennisspel. Aanmelden voor de 

toernooien gebeurt door middel van: reageren op een inschrijvingsoproep via de mail, of je naam zetten op 
een lijst die op het prikbord in het clubhuis hangt, of via de website (www.toernooi.nl). Bezoek regelmatig de 

website, lees de digitale nieuwsbrief, controleer regelmatig je mail en kijk als je op het park komt even op het 

mededelingenbord.  
 

1.Opening seizoen: 
OPENINGSTOERNOOI: Voor iedereen (dus beginners, recreanten, geoefende en competitiespelers door el-

kaar), doelstelling van het toernooi is wakker worden uit de ” tenniswinterslaap” en kennismaken met de 

nieuwe leden; inschrijving mogelijk via email (tc@helios-bilthoven.nl). 
2. Verschillende competitievormen, te weten: 

KNLTB-COMPETITIE: geoefende senioren en jeugd nemen in teamverband deel aan de jaarlijkse competitie 
georganiseerd door de KNLTB (zowel district als landelijk). Start van de voorjaarscompetitie is begin april. De 

najaarscompetitie begint begin september. 
ASC-COMPETITIE: alternatieve-senioren-competitie zowel voor dames als voor heren, resp. 50+ en 55+; 

gedurende de woensdag- en vrijdagochtenden in de lente/zomer maanden. 

 

file:///C:/Users/Jojan%20Pasma/Desktop/Helios%20Ledenadministratie/Documenten/www.toernooi.nl
mailto:tc@helios-bilthoven.nl
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3. Terugkerende activiteiten, te weten: 
TOSS-OCHTEND/-AVOND: eenmaal in de twee weken op dinsdagochtend en iedere woensdagavond; dmv 

spelerspasjes worden partijen "getost", (per half uur; centraal aanvang- en eindsignaal). 
4. Enkele speciale activiteiten, te weten: 

BILTSE RECREATIE WEEK: jaarlijks terugkerende tennisweek in de Bilt; deelname door de 5 Biltse/Bilthovense 

tennisverenigingen in de zomer. 
DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN: worden gespeeld in "poules" en “afval” systeem. Inschrijven is mogelijk in 

verschillende speelsterktes en categorieën (competitie spelers, beginners/ recreanten, oudere spelers).  
Inschrijving via  www.toernooi.nl. 

Indien u bijzondere ambities heeft: om enkele gerenommeerde spelers binnen de club van hun voetstuk te 

kunnen stoten wordt verwacht dat u vroeg begint met oefenen. 
HELIOS SOLVARI OPEN: Een gezellig open toernooi waaraan zowel leden als niet leden kunnen deelnemen 

dat reeds een aantal jaren in de maand juni wordt georganiseerd (SOLVARI is onze Open Toernooi 
hoofdsponsor) 

SLOTTOERNOOI: de jaarlijkse afsluiting van het tennisseizoen vindt plaats medio eind oktober. 
 

PRIVACYWETGEVING 

 
Sinds 2018 moet elke sportvereniging, zo ook Helios, voldoen aan de nieuwe privacywet. Helios heeft op haar 

website een privacyverklaring staan die je kan doorlezen. Daar staat bijvoorbeeld in hoe Helios omgaat met 
jouw privégegevens, wat wij verwachten van onze leden en dat er cameratoezicht is Ook staat daarin dat de 

foto’s die gemaakt worden tijdens activiteiten op onze vereniging geplaatst kunnen worden op onze website. 

Natuurlijk heb je het recht om, als er een foto op de Helios website staat die je daar niet op wilt hebben, die 
te laten verwijderen  

Mocht je vragen hebben over de privacywetgeving op Helios dan kan je altijd contact opnemen met de 
ledenadministratie. 

 
OPZEGGEN 

 

Opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk of via de mail te geschieden vóór 1 december bij de 
ledenadministratie. Je krijgt hiervan een bevestiging. Als je geen bevestiging hiervan krijgt binnen 2 weken na 

afmelding, neem dan contact op met de ledenadministratie. Het kan zijn dat je afmelding niet binnen is 
gekomen. Dit voorkomt dat er in de toekomst verwarring ontstaat over je opzegging. Zeg je na deze datum 

je lidmaatschap op, dan is daar een financiële consequentie aan verbonden. Opzeggingen die na 1 december 

maar voor 1 februari binnenkomen is € 75,- voor senior leden verschuldigd. Bij een opzegging ná 1 februari is 
de hele contributie verschuldigd.  

TOT SLOT 

Om je goed op de hoogte te houden van alle activiteiten van Helios is het belangrijk dat de ledenadministratie 

beschikt over de juiste adresgegevens. Hieronder valt ook het evt. veranderen van met name je e-mailadres. 

Als er wijzigingen zijn in adres, telefoonnummer, bankrekening en vooral e-mailadres, wil je dit dan doorgeven 

aan de ledenadministratie, info@helios-bilthoven.nl? Je kan dit ook zelf aanpassen in de ledenomgeving op de 

website. Dit voorkomt dat je misschien belangrijke informatie zult missen! En zo staan je correcte gegevens 
op de ledenlijst, bij de KNLTB en op de website.  

Wil jij op de hoogte blijven van de actuele nieuwsberichten of ontwikkelingen van Helios? Kijk dan regelmatig 

op de website www.helios-bilthoven.nl en op ons mededelingenbord in het Heliohome. Ook zijn wij te vinden 

op Facebook, Twitter en Instagram. 

We wensen je heel veel tennisplezier toe op Helios! 

VOOR OVERIGE VRAGEN HET SENIOR LIDMAATSCHAP: 

Ledenadministratie: 
info@helios-bilthoven.nl 

*Disclaimer: De informatie verstrekt kan onderhevig zijn aan verandering. Aan de verstrekte informatie kunnen geen 
definitieve rechten worden ontleend. Bij vragen kun je altijd de ledenadministratie benaderen. 

file:///C:/Users/Jojan%20Pasma/Desktop/Helios%20Ledenadministratie/Documenten/www.toernooi.nl
mailto:info@helios-bilthoven.nl
http://www.helios-bilthoven.nl/
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