Wordt de Nijkerkse Tennis- en Padelvereniging “NTC” jouw vereniging?
Ben jij op zoek naar een leuke, gezellige en sportieve vereniging om te tennissen en/of padellen? Dat
komt dat prima uit want wij zijn op zoek naar jou!
De Nijkerkse Tennis- en Padelvereniging “NTC” is een leuke en actieve vereniging waar je het hele jaar
door actief kan zijn met deze twee sporten. Ons park heeft in totaal buiten: 6 tennisbanen en 2
padelbanen en binnen: 2 tennisbanen en bovendien een heerlijk kunstgrasveld en een sfeervolle
kantine.
Ongeveer 400 leden zijn actief binnen onze vereniging in de leeftijd 4 tot ruim 80! Naast het recreatief
spelen kan er ook gekozen worden voor de gezellige toss-avonden, het spelen van competitie en het
deelnemen aan toernooien. NTC is officieel lid van de Koninklijke Lawn Tennis Bond (KNLTB) en de
Nederlandse PadelBond (NPB).

Spectaculair aanbod: de NTC voordeelmenukaart (geldig tot 31-12-2018).
Normaliter is een lidmaatschap geldig tot het eind van het verenigingsjaar. Het verenigingsjaar loopt
van 1 januari tot en met 31 december. Alle lidmaatschappen worden zonder opzegging stilzwijgend
verlengd.
Speciaal voor jou hebben wij echter een voordeelmenukaart samengesteld om je op een leuke,
gezellige én natuurlijk voordelige manier kennis te laten maken met NTC waarbij het lidmaatschap zelfs
twee verenigingsjaren omvat.
De voordeelmenukaart geldt voor iedereen met uitzondering van personen die in 2016 via de actie 1=2
lid zijn geworden en voor eind 2017 hun lidmaatschap hebben opgezegd.
VOORAFJE
o Wil je eerst een kijkje nemen op ons mooie park, je bent van harte welkom.
Proef de sfeer en geniet van al het moois wat NTC jou te bieden heeft
Wil je vooraf meer weten over alle mogelijkheden stuur een email naar
comcom@nijkerksetennisclub.nl en maak een afspraak!
o

Eerst even kijken of tennis of padel iets voor jou is? Neem dat een proeflidmaatschap voor
slechts € 25,-. Voor dit geld krijg je 3 tennis- of padellessen in groepsverband en ben je een
maand lang lid van onze vereniging en kun je zo vaak spelen als je wil. De materialen zoals
rackets en ballen mag je in die periode van ons lenen.

Geef aan wat je graag wilt door het bolletje zwart te maken!!
Heb je de smaak te pakken, schuif dan aan voor ons hoofdgerecht!
HOOFDMENU
Het hoofdmenu bestaat uit:
 2 verenigingsjaren lidmaatschap van tennis en padel voor:
o € 195,00 | seniorleden vanaf 18 jaar
o € 105,00 | juniorleden van 9 t/m 17 jaar
o € 70,00 | aspirantleden van 4 tot en met 8 jaar
 Word je in de loop van 2018 lid dan wordt de contributie naar rato verminderd
 5 lessen in groepsverband naar keuze: tennis of padel

Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Voor onze privacyverklaring, klik hier.

Vervolgens heb je tijdens het hoofdmenu de keuze uit:
Voor senioren:
o een kortingsbon voor een tennisracket van Sport Inn ter waarde van
€ 100,- of
o een kortingsbon voor een padelracket bij Padeldirect.nl ter waarde van € 75,Voor junioren:
o een kortingsbon voor een tennisracket van Sport Inn ter waarde van
€ 50,- of
o een kortingsbon voor een padelracket bij Padeldirect.nl ter waarde van € 37,50
Voor aspiranten:
o een kortingsbon voor een tennisracket van Sport Inn ter waarde van
€ 35,- of
o een kortingsbon voor een padelracket bij Padeldirect.nl ter waarde van € 20,Geef aan wat je graag wilt door het bolletje zwart te maken!!
DESSERT
Als je besluit lid te worden dan kan je na het voorafje en het hoofdmenu een keuze maken uit
één van de volgende opties :
Alleen voor senioren
o € 25,00 bijgeschreven op je ledenpas, wat je aan de bar weer kunt besteden of
o 2 x een uur gratis tennissen op een van de binnenbanen (alleen tennis) * of
o 25% korting bij de Padel webshop via www.padeldirect.nl*.
Alleen voor junioren
o € 10,00 bijgeschreven op je ledenpas, wat je aan de bar weer kunt besteden of
o 25% korting bij de Padel webshop via www.padeldirect.nl *.
Alleen voor aspiranten
 Cadeaubon van Sport-Inn in Putten twv € 15,00*
Geef aan wat je graag wilt door het bolletje zwart te maken!!
* vraag naar de voorwaarden

SPECIAAL AANBOD VOOR GROEPEN
Indien een groep zich aanmeldt, ontvangt elk lid van de groep extra voordeel:
 keuze uit 2 desserts
|
bij aanmelden van 4 tot 7 leden (in één keer)
 keuze uit 3 desserts
|
bij aanmelden van 8 tot 10 leden (in één keer)
 keuze op maat
|
bij aanmelding van 11 en meer leden (in één keer)

AANMELDEN, HOE GAAT DIT IN ZIJN WERK
Aanmelden voor zowel tennis- als padel kan eenvoudig via onze website. Ga naar
http://nijkerksetennisclub.nl/inschrijfformulieren/.
Wil je meer informatie over onze vereniging dan kan je hiervoor contact opnemen met onze
ledenadministratie via ledenadmin@nijkerksetennisclub.nl.
Ga jij deze uitdaging aan? Wij heten je bij voorbaat van harte welkom bij onze vereniging.

Sportieve groet,
Bestuur Nijkerkse Tennis- en Padelvereniging
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw gegevens. Voor onze privacyverklaring, klik hier.

