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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)
• Tennisschool Baseline 
 (06 - 525 646 24 of svenboele@gmail.com)

Tennis jeugd
Tennisvereniging Nieuwe Sloot

Een heel seizoen voor €205,-
(voor jeugdleden van 6 tot 18 jaar)

• Onbeperkt buiten tennissen (1/4 tot 1/11)
•  17 tennislessen in groepen van 8 leerlingen (tussen april en september)
•  Gratis deelname aan jeugdactiviteiten van onze jeugdcommissie 
•  Gratis deelname aan de competitie, met verschillende instroom- 

momenten per jaar
•  Gratis tennisshirt (indien voorradig)

Wij vragen eenmalig €12,50 inschrijfkosten.



Denk je erover om te gaan tennissen? Doen! Tennis is een leuke allround 
sport die je zowel buiten als binnen kunt beoefenen. Bij TV Nieuwe Sloot 
bieden wij je een aantrekkelijk all-in pakket, speciaal voor de jeugd. In deze 
folder vertellen we je graag wat je daarvan kunt verwachten.

Lidmaatschap
Het tennisseizoen loopt van 1 april tot 1 november. In die periode is onze  
vereniging ook actief. Voor een totaalbedrag van €205,- kun je gebruik maken 
van de faciliteiten. Dat betekent dat je wekelijks les krijgt van een trainer, die je 
alle techniek bijbrengt. 
Op de gravel buitenbanen kun je bovendien zo vaak vrij spelen als je maar wilt. 
Je gebruikt dan je ledenpas om de baan af te hangen. Als lid van TV Nieuwe Sloot 
kun je ook op je eigen niveau deelnemen aan de jeugdcompetitie van de KNLTB 
en aan alle activiteiten die onze jeugdcommissie organiseert.

Jong geleerd
Als je lid bent van TV Nieuwe Sloot, krijg je altijd les van een gediplomeerde 
tennisleraar. Hoe eerder je de techniek goed onder de knie krijgt, hoe leuker het 
spelletje wordt. Na aanmelding maakt de tennisschool een indeling naar leeftijd 
en niveau, zodat de les goed aansluit op wat je al kunt en wat je nog wil leren.  

In het jeugdlidmaatschap zijn lessen opgenomen in groepen van 8, maar het is 
ook mogelijk om het abonnement te upgraden met privé-lessen of lessen in kleine 
groepen. Hieraan zijn dan wel meerkosten verbonden. 

Leuke extra’s
Lijkt het je leuk om lid te worden van TV Nieuwe Sloot? Dan maken wij het nu nóg 
leuker voor je. Onze jeugdcommissie organiseert door het jaar heen namelijk 
allerlei activiteiten, toernooien en competities die het plezier in tennis nog groter 
maken. Denk hierbij aan het openingstoernooi, de clubkampioenschappen en een 
slottoernooi. Bij al deze activiteiten staan gezelligheid en sportiviteit voorop, 
want dat is wat wij als vereniging het allerbelangrijkst vinden. Presteren is leuk, 
maar het is nog veel leuker dat iedereen zich welkom voelt, op welk niveau en 
welke leeftijd dan ook! 

Buiten en binnen
Tenniscentrum Nieuwe Sloot heeft zowel buiten- als binnenbanen. Daardoor 
gaan de lessen altijd door, ook als het regent. Bovendien kun je ook buiten het 
seizoen in het tenniscentrum terecht (van 1 november tot 1 april). Je huurt dan 
een losse baan om samen met een tennismaatje een partij te spelen. Of je maakt 
gebruik van de mogelijkheid om via de tennisschool extra trainingen af te nemen 
in de wintermaanden. Er is voor onze jeugdleden ook de mogelijkheid om voor 
een speciaal winterabonnement te kiezen. Als je wilt, kun je dus het hele jaar 
door tennissen. 

Lid worden?
Een lidmaatschap is zó geregeld. Bij de receptie van het tenniscentrum ligt een 
inschrijfformulier voor je klaar. Als je een pasfoto meeneemt, kun je dit ter plekke 
invullen. 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. Voor meer informatie 
kun je ook terecht op www.nieuwesloot.nl (klik op ‘De Tennisvereniging’) of neem 
contact met ons op via 0172 - 74 84 94 of jeugd@tvnieuwesloot.nl
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