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TC KIKSHAM 
UITNODIGING PADEL  

 
Met deze brief bezorgen we u de nodige instructies om uw lidmaatschap voor padel in orde 
te brengen. U kan daarbij kiezen voor een zomerabonnement of een jaarabonnement. De 
verdere details kan u in de tabellen hieronder vinden. 
 
 

LIDGELDEN PADEL  
 

ZOMER 2023 
Van 1 april 2023 tot en met 30 september 2023 

 
Abonnement aanvragen via de website van Tennis Vlaanderen 

 
 

SPELENDE LEDEN GEBOREN IN 2006 OF VROEGER 
 

 
U bent uitsluitend padellid 

 
U bent ook tennislid in 2023 

 
€150 per persoon 

 
€120 per persoon 

(€30 korting per persoon) 
 

 
SPELENDE LEDEN GEBOREN IN 2007 OF LATER 

 
 

U bent uitsluitend padellid 
 

U bent ook tennislid in 2023 

 
€80 per persoon 

 
€60 per persoon 

(€20 korting per persoon) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



TC KIKSHAM 
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Bent u zeker dat u het hele jaar wenst te genieten van onze 
padelvelden? U heeft ook de kans om meteen een jaarabonnement af te sluiten. De 
informatie hieromtrent kan u vinden in de volgende tabel. 
 

LIDGELDEN PADEL  
 

JAARABONNEMENT 
Van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024 

 
Abonnement aanvragen via de website van Tennis Vlaanderen 

 
SPELENDE LEDEN GEBOREN IN 2006 OF VROEGER 

 
 

U bent uitsluitend padellid 
 

U bent ook tennislid in 2022 

 
€240 per persoon 

 
€200 per persoon 

(€40 korting per persoon) 
 

 
SPELENDE LEDEN GEBOREN IN 2007 OF LATER 

 
 

U bent uitsluitend padellid 
 

U bent ook tennislid in 2022 

 
€150 per persoon 

 
€120 per persoon 

(€30 korting per persoon) 
 

 
 
Met de betaling van uw lidgeld bevestigt u bovendien kennis te hebben genomen met het 
padelreglement (zie onze website: www.kiksham.be ) en verbindt u zich ertoe om de 
regels steeds na te leven.  
 
Wij kijken er alvast ongelooflijk naar uit om u binnenkort te ontmoeten op onze 
padelvelden. 
 
Heeft u nog vragen, dan kunt u steeds terecht bij: 

- Brecht Andries – Padelverantwoordelijke – 0494 / 70 90 97  - 
brecht.andries@gmail.com 

- André Geens – Voorzitter – 0475 / 79 49 19 – andregeens@telenet.be 
- Sander Van Dijcke  – Digitaal Verantwoordelijke – 0497 / 81 23 98 

 
Met sportieve groet, 
Het bestuur van TC Kiksham 


