WINTERSEIZOEN 2022-2023
Het winterseizoen 2022-2023 start op maandag 19 september 2022 en eindigt op
zondag 2 april 2023. Ook tijdens de kerstvakantie zal je kunnen blijven spelen!
Je kan opnieuw kiezen uit twee formules: ofwel word je winterlid, ofwel kies je voor
een vast winterabonnement. Als extra troef kan je als winterlid tijdens de dag
(geen verlichting) ook gebruik maken van de 3 nieuwe all-weather courts buiten.
Winterlid
- Prijs: €275 (*206,25€), OTC-zomerleden 2022 betalen €240 (*180€).
- Reserveren doe je via het online reserveringssysteem van Tennis Vlaanderen.
- De uren voor de winterleden werden vroeger al gevoelig uitgebreid. Je kan dus
nog altijd spelen op alle vrije uren, zowel ’s morgens als ’s avonds. Met de drie
nieuwe all-weather courts buiten, komen er ook weer heel wat speelmogelijkheden
bij.
Vast winterabonnement
-Prijs: €500 (*375€), als je speelt op een vast uur voor 17u30 en €520 (390€) als
je speelt op een vast uur vanaf 17u30 tijdens de week of als je speelt tijdens het
weekend.
- Polyvalente zaal: €380 (*285€).
Het voorkeurrecht voor bestaande vaste abonnementen blijft gelden tot zondag 14
augustus 2022. Beslis je om je terrein te behouden, stort dan 50% als voorschot
vóór 14 augustus op rekening van Ostend Tennis Club BE32 8601 0985 4502,
vermeld zeker je naam en winterabonnement in de omschrijving. Uren die niet
bevestigd worden, worden vrijgegeven.
Voor alle vragen of wijzigingen kan je altijd Ann contacteren via het OTC-secretariaat
(open van maandag tem vrijdag van 8u15 tot 16u00), via telefoon 059 702170 of via
mail info@ostendtennis.be.
*Leden die tijdens de coronawinter (2020-2021) winterlid waren of een
winterabonnement hadden, kregen vorig jaar een compensatie van 50% op
het winterseizoen van 2021-2022. Ook volgende winter krijgen die
winterleden nogmaals een korting van 25% op de geldende tarieven van
2022-2023.
We wensen je nog vele zomerse dagen vol tennisplezier!
Ostend Tennis Team

