De banen van de TV Warga zijn in principe alleen voor leden van de TV Warga. Gezien de huidige
bezetting van de banen, willen we het mogelijk maken (voor bijvoorbeeld toeristen) om de baan te
huren.
Voorstel is om dit huurreglement integraal als onderdeel van het huishoudelijk reglement worden op
te nemen.

Huurreglement tennisbanen TV Warga
Inwoners van Wergea en omgeving (werkgebied Perspektyf Wergea: postcodes 9004 (Warstiens),
9005 (Wergea en Domwier) en 9006 (Eagum)) mogen jaarlijks 1 keer als introducee met een
bestaand lid tennissen. Om vaker te kunnen tennissen moet je lid worden. (Hoe? zie
www.tvwarga.nl).
Als lid kun je:
•
•
•
•

elke week tennissen;
inschrijven voor tennislessen;
meedoen met de KNLTB competitie en
KNLTB-toernooien spelen.

Bovendien is een lidmaatschap belangrijk voor onze vereniging, want hierdoor draag je bij aan het
voortbestaan van onze vereniging en de voorzieningen. Daarom kunnen de inwoners van Wergea en
omgeving de tennisbanen niet huren.
Verenigingen in Wergea en omgeving die een keer een alternatieve training in de vorm van
tennissen willen geven, kunnen de banen wel huren.
De banen kunnen wel gehuurd worden door mensen uit andere postcodegebieden (onder andere
toeristen).
Uitgangspunt is dat leden voorrang hebben wat betreft het reserveren van de banen. Daarnaast is
de baan niet te huren tijdens tennisles en competitie. Daarom kunnen niet-leden maximaal 3 dagen
(72 uur) vooruit reserveren.
De kosten voor het huren van één baan zijn:
•
•

1 uur tijdens daluren: €10,1 uur buiten daluren: €15,-

Daluren zijn maandag t/m vrijdag 8.00-18.00
Voor toeristen zijn tennisballen en -rackets gratis te lenen. Er dient zelf voor passend schoeisel
gezorgd te worden (tennisschoenen met vlakke zolen).
Om de baan te kunnen huren, moet contact opgenomen worden met het bestuur van TV Warga,
Esther van Rij (bij voorkeur via mail: secretaris@tvwarga.nl. Eventueel telefonisch of whatsapp: 06
51665299). Esther regelt de reservering en zorgt ervoor dat de baan geopend is op de gereserveerde
tijd. Betaling moet vooraf gebeuren via een digitaal betaalverzoek (deze wordt verstuurd via mail of
whatsapp).

