
Geacht tennislid,
Het winterseizoen staat weer voor de deur.  Met de fusie van v.v. Oegstgeest en 
v.v. UDO is ook UDO Tennis, FC Oegstgeest Tennis geworden. De tennisbanen 
zijn daarom verhuisd  naar De Voscuyl 19. We beschikken nu over 3 
splinternieuwe all weather tennisbanen.

1. Tennisschool en tennislessen
De tennislessen worden verzorgd door tennisschool  I’m Tennis. Zij maken 
hiervoor uitsluitend gebruik van baan 3. Informatie over de tennislessen en 
inschrijven kan vanaf 15 augustus 2018 via de site van I’m Tennis 
(https://www.imtennis.nl).
Informatie over de tennislessen is NIET verkrijgbaar via het secretariaat van de 
tennis.

2. Tennispas
Als winterlid ontvangt u de tennispas nadat betaling van de contributie ontvangen 
is.

3. Contributie/abonnementen
Periode
abonnement

  1 april t/m31okt.
         zomer 

1okt. t/m 31 mrt
        winter

 1 apr t/m 31 mrt
           jaar 

Volwassenen       € 150,00       € 63,00       € 180,00
Jeugdleden tot 18 jaar / 66+       €  85,00       € 40,00       € 100,00
vb1 leden/ouders jeugdlid       €  85,00       € 40,00       € 100,00
vb leden tot 18 jaar       €  47,50       € 25,00       €   60,00
Toelichting: het reguliere abonnement is afhankelijk van de leeftijd én een eventueel aanvullend actief 
lidmaatschap van de voetbal. De contributie in regel 1 en 2 geldt dus voor de tennisleden die geen ( ouder van 
een) spelend voetballid zijn. Regel 3 geldt voor leden die tevens actief seniorlid bij de voetbal zijn en ouders van 
voetballende juniorleden. Regel 4 geldt voor voetballende jeugdleden. 

Uw betaling dient vóór 1 oktober 2018 op bankrekening
NL 87 RABO 0330 1961 89 van FC Oegstgeest Tennis te zijn 
bijgeschreven eventueel met vermelding van uw lidnummer. Het 
inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 10,00.

4. Informatie
Op de website van https://www.fcoegstgeest.nl is eveneens informatie te vinden 
over de tennis.

5. Tennisleden FC Oegstgeest
Tennisleden zijn volwaardig lid van FC Oegstgeest. Bij stemming in de algemene 
ledenvergadering, verhoudt een voetbalstem zich tot een tennisstem als 2 staat 
tot 1.

6. Nadere informatie en ledenadministratie (voor tennisles zie punt 1)
Secretariaat tennis: mevr. Ria Hoogervorst, Schoutenburgstraat 12, 2341 VZ 
Oegstgeest. Tel: 06-43404531,  e-mail: tennis@fcoegstgeest.nl.
Reserve adres: mevr. Mirjam van Tol, Rosa Spierlaan 28, 2343 PT Oegstgeest. 
Tel: 071-5155280
De tenniscommissie: Ria Hoogervorst, Mirjam van Tol en Marjo van Duijn.

1  vb leden: voetballende leden.


