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WIL JE MEER WETEN?  GA NAAR TVGEUZENVELD.NL

TV GEUZENVELD HEEFT...

�  Geen inschrijfgeld

�  Tennissen gedurende het hele jaar

�  Gratis parkeermogelijkheden

�  4 verlichte all weather banen

�  Een tennismuur

�  Toss ochtenden en avond

�  Gediplomeerde tennislerares

�  Veel gezelligheidstoernooien

�  Mooi en gezellig terras

Sportpark De Eendracht - Tom Schreursweg 12 - Amsterdam - 020-6139265

AANBIEDINGEN
KENNISMAKINGSPAKKET € 50 

4 TENNISLESSEN - 1 MAAND ONBEPERKT TENNISSEN - LEENRACKET

1 MAAND TENNIS € 20  

ZONDER LIDMAATSCHAP ONBEPERKT TENNISSEN

25% KORTING OP LIDMAATSCHAP
VOOR HET EERSTE JAAR *

50% KORTING OP LIDMAATSCHAP

ALS JE OOK LID BENT VAN EEN ANDERE TENNISVERENIGING

STUDENTENLIDMAATSCHAPVOOR € 125

TOT 
1 JUNI

TOT 
1 JUNI

TOT 
1 JUNI

MELD 
JE AAN



Wist je dat één op de zestien mensen in Nederland regelmatig op de tennisbaan 
staat? Dan heb je het over ruim 1 miljoen tennissers. Wat heeft tennis te bieden dat 
zó veel mensen er zo veel plezier aan beleven? Tennis daagt je uit. Of je het nu al 
een tijdje speelt, net begonnen bent of nog gaat starten; tennis is een uitdagende 
verenigingssport voor alle leeftijden en niveaus. Daarnaast is tennis gezond, 
ontspannend, gezellig en kun je het spelen wanneer het jou uitkomt. Kom naar onze 
club  en ervaar hoe tennis ook jou uitdaagt! 

AANBIEDINGEN

25% korting op het lidmaatschap (tot 1 juni)
25% korting op het lidmaatschap voor het eerste jaar als je de laatste 5 jaar geen lid bent geweest bij 

TV Geuzenveld

50% korting op het lidmaatschap (tot 1 juni)
Ben je al lid van een andere tennisvereniging en word je daarnaast bij ons lid? Dan ontvang je 50% 

korting op de contributie.

Kennismakingspakket € 50 (tot 1 juni)
4 tennislessen, 1 maand onbeperkt tennissen en een leenracket

1 maand tennis voor € 20
Twijfel je of je tennissen en/of onze club leuk vindt dan is er de mogelijkheid om het een maand uit te 

proberen voor slechts € 20. Bevalt het en wil je daarna lid worden? Dan zal € 20 worden afgetrokken 

van de contributie.

Studentenlidmaatschap € 125

TENNISVERENIGING GEUZENVELD HEEFT...

�  Geen inschrijfgeld

�  Tennissen gedurende het hele jaar

�  Gratis parkeermogelijkheden

�  4 verlichte all weather banen, een tennismuur

�  Toss ochtenden en avond

�  Gediplomeerde tennislerares

�  Veel gezelligheidstoernooien

�  Mooi en gezellig terras 

Wil je meer weten?
Ga naar tvgeuzenveld.nl of stuur een mail naar 

bestuur@tvgeuzenveld.nl.

Of kom naar...
Sportpark De Eendracht - Tom Schreursweg 12 

(achter de Aristoshal) - Ingang TOM 14

1067 MC Amsterdam - 020 613 92 65 

MELD 
JE AAN


