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TC KIKSHAM 
UITNODIGING OM OPNIEUW LID TE WORDEN IN 2020 

 
 
Het bestuur van TC KIKSHAM nodigt u en uw gezin uit om lid te worden van onze 
gezellige club voor het seizoen 2020. 
 
Enkele belangrijke weetjes: 
 
• Het betalen van het lidgeld houdt in dat elk lid, geboren in 2004 of vroeger, akkoord 

gaat om minimaal éénmaal per jaar bar- of keukendienst te doen. 
 

• U krijgt een bar- of keukendienst toegewezen. Alle informatie kan u vinden op de 
ledenpagina op onze website www.kiksham.be. Registreer u om de ledenpagina te 
zien. 

 
• Na betaling van het lidgeld ontvangt u een nieuwsbrief met alle nuttige informatie 

die u dient te weten. 
 
• Nieuwe leden willen we vragen om het inschrijvingsformulier ‘lid worden’ op onze 

website in te vullen. 
 
• Is uw email adres recent gewijzigd? Geef het door via secretariaat@kiksham.be. 
 
• De lidgelden en eventuele korting kan u hieronder vinden. 
 
• Informatie over de lessen, start2tennis, kleutertennis en de tenniskampen kan u 

vinden op onze website via ‘Tennisschool’. 
 
• Het gecombineerd inschrijvingstarief voor lessenreeksen/start2tennis en lid is enkel 

geldig voor nieuw leden. U kan dus enkel van dit tarief genieten in uw eerste jaar. 
Herfstlessen tellen hiervoor niet mee. 

 
Meer informatie over onze club kan u vinden op onze nieuwe website. Nog vragen? Neem 
gerust contact op met onze voorzitten of onze secretaris.  
 
Wij danken al onze leden voor hun inzet en hun vertrouwen in onze club. Wij hopen u 
dan ook spoedig terug te zien of, als nieuw lid welkom te heten, in 2020. Alvast een 
gelukkig, gezond en sportief 2020 toegewenst.  
 
Met sportieve groeten, 
Het bestuur 
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LIDGELDEN 2020 

over te maken via rekening 
IBAN BE44 0010 7766 4845 – BIC GEBABEBB 

 
TC KIKSHAM VZW 
Boterbosstraat 2 
2820 Rijmenam 

 
SPELENDE LEDEN GEBOREN IN 2004 OF VROEGER 
 
1ste spelend lid van een gezin* 
2de spelend lid van een gezin* 
3de en volgende spelende leden van 
een gezin 
 

 
€ 130 
€ 110 
€ 90 

SPELENDE LEDEN GEBOREN IN 2005 OF LATER 
 
Kinderen geboren in 2005 tem 2007 
Kinderen geboren in 2008 tem 2012 
Kinderen geboren in 2013 tem 2016 
 

 
€ 75 
€ 60 
€ 35 

GEZINSKAART 
 
Gezinskaart* 
 

 
€ 380 

NIET SPELENDE STEUNENDE LEDEN 
 
Steunende leden 
 

 
€ 25 

KORTING 
Bij betaling van het lidgeld voor 20 januari 2020 krijgt u voor elk gezinslid 
€ 15 korting. Voor de gezinskaart is de korting € 60. 
 
Nieuwe leden krijgen, bij de eerste inschrijving als lid, altijd de korting 
onafhankelijk wanneer ze inschrijven. Voor steunende, niet spelende leden is 
er geen korting voorzien. 
 

 
*Voor Kiksham bestaat een gezin uit één of twee samenwonende volwassenen met 
eventueel kinderen, zolang deze dagonderwijs volgen en inwonend zijn. 
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u terecht bij: 

André Geens – Voorzitter – 0475 / 79 49 19 – andregeens@telenet.be 
Kristel Vandenschrieck – Secretaris – 0472 / 67 16 86 – secretariaat@kiksham.be 


