
Beste leden, 

De wintertennis staat voor de deur, dit betekent dat iedereen stilaan bezig is met 

het plannen van zijn uren. Zowel de vaste uren, de dagpassers en losse uren komen 

dan aan bod. 

Door de implementering van ons reserveringssysteem is er wat veranderd inzake de 

losse verhuur van de terreinen in de winter. 

Indien je nog een los uur wil boeken, zal dit met een “BEURTENKAART” moeten. Dit 

is een digitaal gegeven dat door Tennis Vlaanderen in het leven is geroepen. Je moet 

wel lid zijn van Tennis Vlaanderen om dit systeem te kunnen gebruiken (wat al onze 

leden zoiezo zijn), maar ook leden van andere clubs kunnen dit gebruiken. 

Hoe kan je een beurtenkaart krijgen? 

Voor het bekomen van zo’n beurtenkaart schrijf je het bedrag overeenkomend met 

het aantal gewenste beurten over naar de rekening van TC Stabroek (BE50 3200 

0432 1018) met de vermelding van: ‘Naam, voornaam en aantal beurten’.  

Wanneer je betaling van het bedrag binnen is (dit kan een paar dagen duren), wordt 

een beurtenkaart aangemaakt op uw naam dat u kan gebruiken via de site van 

Tennis Vlaanderen. 

Kostprijs: 

- Leden TC Stabroek        5 euro/beurt per persoon 

- Niet-leden TC Stabroek                 7,5 euro/beurt per persoon 

- Jeugd TC Stabroek                         2,5€/beurt per persoon 

- Niet-jeugdleden van TC Stabroek    7,5€/beurt per persoon 

Voorbeeld: als speler X (lid van TC Stabroek) een beurtenkaart wilt om 5 keer met 

iemand een terrein te reserveren, zal hij 25 euro moeten overschrijven naar onze 

rekening. Nadien krijgt hij ‘5 beurten’ die hij kan gebruiken via ons online 

reserveringssysteem. 

Hoe kan je een beurtenkaart gebruiken? 

Het reserveren gebeurt op dezelfde manier als in de zomer. Je moet altijd met 

minstens 2 personen een veld vastleggen. Dit kunnen 2 leden zijn met een 

beurtenkaart, maar ook 1 met een beurtenkaart en de andere met een winterpas. 

WERKING: 

- Typ je naam in het venster. 

- Achter uw naam (zie hieronder) kies je voor ‘Beurtenkaarten’ of ‘dagpasser’ 

(naargelang waarvoor je gekozen hebt). 

 



- Klik daarna op “ + ” de volgende persoon. 

- Typ de  naam in het venster en kies de juiste ledengroep (dezelfde keuze als 

bij speler 1). 

 

Achter de naam staat het aantal opgebruikte beurten (bij beurtenkaart, niet bij 

dagpasser). 

- Ten slotte klik je op ‘Opslaan’. 

 

 

2 VOORBEELDEN 

1. Twee mensen met beurtenkaarten   

 

2. Gemengde reservatie beurtenkaart en dagpas. 



 

Wanneer uw beurten bijna op zijn, vergeet niet tijdig nieuwe te bestellen. Vergeet 

hierbij niet de tijd die nodig is om de nodige administratie uit te voeren. 

Indien u vragen heeft kan u terecht bij Rudi Janssens of Sven Simons. 

 

 

 

 


