
Lid worden?
Bij de receptie van het tenniscentrum ligt een inschrijfformulier  
voor u klaar. Dit formulier kunt u ter plekke invullen. Neemt u wel een  
pasfoto mee, want alleen dan kunnen wij de inschrijving direct afhandelen.  
Wij vragen u om de eerste contributie en inschrijfgeld bij het PIN-apparaat van  
de receptie te voldoen. Voor de volgende jaren ontvangt u een nota. U kunt ons 
ook machtigen voor een automatisch incasso.

Tennislessen?
Vooral voor de beginnende tennissers is het volgen van lessen een absolute  
aanrader. Informeer bij de receptie van Nieuwe Sloot of raadpleeg de website 
voor meer informatie over tennislessen.

Contact
Dit lidmaatschap is door de volgende partners samengesteld: 
•  TV Nieuwe Sloot: verenigingsactiviteiten en competitie  

(www.nieuwesloot.nl, klik op ‘De Tennisvereniging’)
•  Tenniscentrum Nieuwe Sloot: voor ledenadministratie  

(0172 - 74 84 94, ledenadministratie@nieuwesloot.nl of www.nieuwesloot.nl)

Tennis volwassenen
Tennisvereniging Nieuwe Sloot

President Kennedylaan 1 • 2402 NZ Alphen aan den Rijn
0172 - 74 84 94 • www.nieuwesloot.nl 

Contributie
Volwassen leden van TV Nieuwe Sloot zijn het hele seizoen (1/4 tot 1/11) welkom om: 
• onbeperkt buiten te tennissen;
• deel te nemen aan toernooien en andere activiteiten van de vereniging;
• deel te nemen aan de KNLTB-competitie; per team is een bijdrage verschuldigd.

Zij betalen hiervoor €167,-. Voor 65 plussers (geboren in 1953 of eerder) geldt 
een gereduceerd tarief van €154,-. Wij vragen eenmalig €12,50 inschrijfkosten.



TV Nieuwe Sloot is een actieve tennisvereniging in Alphen aan den Rijn met 
Tenniscentrum Nieuwe Sloot als thuisbasis. Gedurende het seizoen hebben 
wij hier een groot deel van de buitenbanen tot onze beschikking. Daarnaast 
organiseren wij veel activiteiten, zowel recreatief als competitief, waaraan 
u als lid in de meeste gevallen gratis kunt deelnemen. In sommige gevallen 
vragen wij een kleine bijdrage. 

Tenniscentrum Nieuwe Sloot beheert het hele park; de tennisbanen buiten 
en binnen, de Brasserie en de squashbanen. Hoewel de tennisbanen in de 
hallen feitelijk niets met de vereniging te maken hebben, heeft de vereniging 
er wel profijt van. Bij slecht weer kunnen we activiteiten, toernooien en 
jeugdtrainingen immers naar binnen verplaatsen.

Gebruik banen
Leden van TV Nieuwe Sloot kunnen van 1 april tot 1 november onbeperkt vrij 
spelen op 9 van de 14 buitenbanen. Met behulp van uw ledenpas kunt u een 
baan reserveren. Wij maken daarbij gebruik van een elektronisch ‘afhangsys-
teem’. Wordt er met twee of drie personen gespeeld, dan kunt u de baan voor 
een half uur ‘afhangen’. Bent u met vier personen, dan geldt een reservering van 
maximaal drie kwartier. De medewerkers van de receptie van Tenniscentrum 
Nieuwe Sloot leggen u graag verder uit hoe dit systeem werkt en welke randvoor-
waarden eraan zijn verbonden.

Buiten en binnen
Tenniscentrum Nieuwe Sloot heeft zowel buiten- als binnenbanen.  
De buitenbanen zijn iedere dag geopend vanaf 08.45 uur. De sluitingstijden  
zijn op werkdagen 23.00 uur, op zaterdag 20.00 uur en op zondag 21.00 uur.  
Van 30 april t/m 9 september huur op eigen initiatief zelfs tegen een gereduceerd 
tarief een binnenbaan bij het tenniscentrum, bijvoorbeeld wanneer het slecht weer 
is. Buiten de aangegeven periode om betaalt u de volledige baanhuur.

Zonder afspraak!
Heeft u geen tennispartner en wilt u toch graag spelen? Iedere donderdagavond 
vanaf 19.30 uur en vrijdagmorgen vanaf 10.00 uur kunt u zonder afspraak mee-
doen aan het zogenoemde ‘rommelpotten’. U tennist dan mét en tegen andere 
leden van de vereniging. Bovendien kunt u zich aansluiten bij onze veteranen. 
Deze actieve groep senioren ontmoet elkaar iedere maandag tussen 13:00 en 
15:00 uur en woensdag tussen 11:00 en 13:00 uur.

Op elk niveau
Bij TV Nieuwe Sloot is iedereen die wil (leren) tennissen welkom: jong en oud,  
beginnend en ervaren, recreatief en competitief. De vereniging organiseert door 
het jaar heen verschillende activiteiten en biedt haar leden een afwisselend  
programma. Daarnaast kunt u deelnemen aan de landelijke KNLTB-competitie.

Activiteiten 2018
Voor een actueel overzicht van de activiteiten die de vereniging in 2018 organiseert, 
kunt u onze website raadplegen: www.nieuwesloot.nl (klik op ‘de vereniging’). 

Padel
Padel verovert Nederland! Tactiek is bij deze sport belangrijker dan kracht, want 
de bal blijft meestal binnen het bereik van u en uw medespeler; de baan van  
10 bij 20 meter is immers omgeven met glaswand en hekwerk. Kom sfeer proeven 
en huur een baan. Mocht u wat regelmatiger spelen, dan is het al snel voordeliger 
om een abonnement te nemen. En dat geldt zeker voor u in geval u lid bent van 
TV Nieuwe Sloot. U profiteert van een 50% korting op het Padelabonnement.
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