Juni 2019

Zomerlidmaatschap voor hockeyers bij buren van TC Roomburg
De besturen van de tennis- en de hockeyclub hebben vorig jaar de handen
ineengeslagen en een speciaal lidmaatschap in het leven geroepen voor
de zomerstop. Roomburgers kunnen dit jaar opnieuw voor 50 Euro bij de
buren tennissen van 15 juni tot 1 september. Als je geïnteresseerd bent,
lees dan verder hoe je je kunt aanmelden en wat de afspraken zijn.
Voor 50 euro kan alle dagen van de week tot zeven uur worden getennist.
Daarnaast kan op vrijdag, zaterdag en zondag ook 's avonds tot elf uur
worden gespeeld. Wanneer er door de week na zeven uur banen vrij
liggen kan er uiteraard gewoon worden door getennist, maar afhangen kan
dan niet meer.
Er kan in deze periode niet worden gespeeld in week 29 en week 34
vanwege respectievelijk de Open Leidse tennis Kampioenschappen (OLK)
en het Open Jeugdtoernooi. Beide weken is het overigens wel gezellig op
de tennisclub en kan er mooi tennis worden gekeken.
In de gehele periode zijn tennislessen voor jeugdspelers mogelijk. Voor
senioren is dit eventueel mogelijk in overleg met de tennisschool. De
lessen worden verzorgd door de trainers van tennisschool IM Tennis.
Je wordt als zomerlid alleen clublid en geen KNLTB lid. Na inschrijving
krijg je een speciaal pasje waarmee het pasje om af te hangen achter de
bar te verkrijgen is.
Als dit aanbod je aanspreekt: ga dan naar de site van TC Roomburg en vul
het inschrijfformulier in. Geef bij de opmerkingen aan dat je lid bent van
Hockeyclub Roomburg en vermeld daar je bankrekeningnummer of vul de
machtiging in en stuur deze terug naar de ledenadministratie. De 50 euro
zal automatisch worden afgeschreven. De ledenadministratie zal z.s.m. na
de aanmelding de zomerpas toesturen.
De besturen hopen dat dit initiatief op veel enthousiasme kan rekenen en
wensen iedereen een sportieve en zonnige zomer.

