
Informatie FC Oegstgeest Tennis
Lijkt het u leuk om te gaan tennissen?
Dat kan bij FC Oegstgeest tennis in Oegstgeest. Het hele jaar door kan er getennist 
worden op de drie fraaie kunstgras/ probounce banen. Het is een sport voor jong en 
oud. Je kan het beoefenen met het hele gezin, met vrienden of kennissen.

Lidmaatschap en contributie
Er zijn drie soorten lidmaatschap:

• 'heel jaar' van 1 april tot 1 april in het
volgende jaar 

• 'zomer' van 1 april tot 1 november 
• 'winter' van 1 oktober tot 1 april. 

Een overzicht van de contributiebedragen is
opgenomen onder in het contributiebeleid.
FC Oegstgeest zal bij voorkeur automatische incasso
gebruiken om de contributiebe-dragen te
verrekenen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.
Dus de contributie dient men voorlopig nog over te
maken op bankrekening NL 87 RABO 0330 1961
89 van FC Oegstgeest Tennis. Zodra de
contributie is overgemaakt krijgt men de beschikking
over de tennispas en kan de tag worden geupdate in
de vestibule van het clubhuis (zie foto).
Het inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt €10. De borg voor de tag (electronisch 
toegangssysteem) bedraagt €10. Dit laatste komt retour bij inleveren. 

Tennislessen
Altijd al nog iets beter willen tennissen? Meldt u dan aan voor de tennislessen.
De tennislessen worden op enthousiaste en professionele wijze verzorgd door Hugo 
Mollinger (tennisles@fcoegstgeest.nl). Hij geeft les op alle niveaus en voor alle 
leeftijden. Er wordt lesgegeven in groepsverband, maar ook individueel.

Faciliteiten
Sinds september 2018 liggen er bij FC Oegstgeest drie mooie nieuwe kunstgras/ 
probounce banen met verlichting en een tennishonk. Hierdoor kan er dagelijks 
worden getennist worden van 9:00 tot 22:00 uur. De tennisleden krijgen de 
beschikking over een tag om de elektronische sloten te openen die toegang geven tot
de tennisbanen. Voor het verkrijgen van de tag is een borg (€10) verschuldigd die 
weer wordt geretourneerd zodra deze weer wordt ingeleverd (vergeet de tag niet zo 
nu en dan te updaten in de vestibule van het clubhuis, zie foto boven).
Tegenwoordig is nabij de tennisbanen ook een toilet aanwezig. Onderzocht wordt nog 
of er in deze 'kantine' eveneens koffie beschikbaar gesteld kan worden.

Tenniscommissie
De tenniscommissie van FC Oegstgeest concentreert zich volledig op tennis. Deze 
commissie bestaat uit: Ria Hoogervorst (ledenadministratie), Mirjam van Tol en Rob 
van Ommen (groundsman). Er zijn ook nog andere vrijwilligers bij Tennis actief.

https://www.fcoegstgeest.nl/228/contributiebeleid/
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