
Leden van andere sportclubs 
• Voor voetballers en hockeyers hebben we ook 

een speciaal zomertennis abonnement: voor 
€ 45 blijf je lekker fit in de zomer! 

Alleen winterlid of alleen competitielid worden 
kan ook. De kosten hiervoor zijn € 75.  

Meteen lid worden? 
Ben je enthousiast, wil je lid worden en lekker een 
bal gaan slaan? Op onze website www.tvhetvennewater.nl staat 
hiervoor een aanmeldingsformulier. Voor je KNLTB tennispasje 
(voor het openen van het clubhuis en afhangen van je eigen 
tennisbaan) hebben we bij je aanmelding een digitale pasfoto 
nodig.   

Voor en door leden  
Onze vereniging wordt door de leden voor de leden gedragen. 
Hieruit ontstaan mooie initiatieven zoals de succesvolle 
laddercompetitie, racketavonden en interne en open toernooien. 
Het onderhoud van ons park en het clubgebouw hoort hier ook bij. 
Wij vragen daarom ieder lid vanaf 19 jaar per jaar 2 
vrijwilligersdiensten te draaien van een paar uur. Mocht je liever 
alleen gaan tennissen kan dat natuurlijk ook. Voor een klein 
bedrag per jaar wordt deze taak van je overgenomen.  
We zien je graag op onze open tennisdag, volg de laatste 
informatie hierover ook op onze facebook pagina via 

www.facebook.com/tvhetvennewater en op 
www.tvhetvennewater.nl. 

Heb je nog vragen, dan kun je mailen met onze 
secretaris Annelies Melgers via 
info@tvhetvennewater.nl. Zij helpt je graag verder. 

      Informatie lidmaatschap  
     TV Het Vennewater - 2019  

 
Je bent van harte welkom op ons 
mooie, groene en beschutte park 
waar je op een van de 12 
kunstgrasbanen zowel recreatief als 
ook prestatief kunt tennissen. We 
hebben een gezellig clubhuis, een 
mooi terras en een heerlijke 
veranda, vanwaar je uitkijkt op 
meerdere van onze (verlichte) 
tennisbanen. Wij zijn de 
vereniging voor en door de leden, 
toegankelijk, open en warm, ook voor 
introducées. 

Activiteiten 
Natuurlijk zijn er wekelijks veel activiteiten voor onze leden, zoals 
de racket ochtend- en avond, clubladder en we spelen volop 
tenniscompetities. Wij kennen elkaar en houden van gezelligheid. 
We staan bekend om onze toernooien voor jong en oud. We 
organiseren al jaren het grootste jeugd TNNS toernooi van Noord-

Holland en we zijn ook trots op TNNS Culinair 
en Midwinter TNNS. Deze toernooien zijn 

een traditie en bestaan al meer dan 25 
jaar.  

http://www.facebook.com/tvhetvennewater
mailto:info@tvhetvennewater.nl


Jeugd 
Bij onze club wordt er ook veel 
georganiseerd voor de jeugd, zo 
kun je competitie spelen op je 
eigen niveau, deelnemen aan 
het jeugdkamp of je tennist lekker 
mee op de racketavond die geleid 
wordt door een paar van onze 
ervaren jeugdleden. Je kunt al 
meedoen met onze activiteiten, 
competitie en met de training vanaf 6 jaar! 

Nieuwe Leden ontmoeten op de kennismakingscursus  
Tot en met onze open tennis dag op 10 maart kunnen nieuwe 
leden zich inschrijven voor een 10-weekse kennismakingscursus. 
Bij het afsluiten van een lidmaatschap mag je dan 10 weken 
gratis deelnemen aan deze kennismakingslessen. Deze 
introductiecursus start in april op dinsdagavond van 19.00 tot 
20.00 uur op de volgende data: 2, 9, 16, 23 april 7,14,21, 28 mei 
4 en 11 juni. 
Veel leden zijn je voorgegaan en zijn erg enthousiast; je maakt 
kennis met tennis en leert andere nieuwe leden kennen. 
Aanmelden kan o.a. bij onze trainer Inge Weening via 
inge@tvhetvennewater.nl 

Speciale aanbiedingen t/m 10 MAART  
Vanwege het nieuwe seizoen bieden wij 

nieuwe leden meerdere mooie 
welkomstcadeau’s. Deze zijn geldig 
tot en met onze open tennisdag op 
10 maart a.s.: 

Senior     
• OF gratis 10-weekse kennismakingscursus met andere nieuwe 

leden. Bij het afsluiten van een lidmaatschap mag je dan 10 
weken gratis deelnemen aan deze introductielessen. 

• OF € 35 korting op lidmaatschap van € 145 euro per jaar, dus in 
2019 ben je voor € 110 lid van TV Vennewater en kan je 
onbeperkt tennissen. 

Junior (10-18 jaar)  
• Maak kennis met tennis en probeer 5 tennislessen voor €10 

• Ben je daarna zo enthousiast en wil je lid worden? Je krijgt € 30 
korting op je lidmaatschap van het eerste jaar. Deze prijs is 
normaal € 80 maar voor € 50 euro ben je in 2019 lid van TV Het 
Vennewater en kan je onbeperkt tennissen en meedoen aan 
onze activiteiten en evenementen. 

Tenniskids (6-9 jaar)  
• Maak kennis met tennis en probeer 5 tennislessen voor €10 

• Ben je daarna zo enthousiast en wil je lid worden? Je krijgt € 30 
korting op je lidmaatschap van het eerste jaar. Deze prijs is 
normaal € 45 maar voor € 15 euro ben je in 2019 lid van TV Het 
Vennewater en kan je onbeperkt tennissen en meedoen aan 
onze activiteiten en evenementen.  

Gezinskorting 
• Wanneer je op 10 maart met je hele gezin lid wordt, zijn de 

kinderen het eerste jaar gratis lid! 


