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SPORTCOMPLEX VELINA GERAARDSBERGEN

TENNIS... EN VEEL MEER!
Sportcomplex Velina is dé Geraardsbergse sportclub 
voor iedereen, met tennis(lessen) voor jong en oud, 

dans, kinderyoga, spinning, pool, petanque, wielrennen, 
beachtennis... en weldra ook padel.

Onze club is een ontmoetingsplaats voor 
iedereen, kinderen en ouders, tieners en 
volwassenen, beginnende of gevorderde 
sporters. Een plek waar u zich thuis voelt, 
nieuwe vrienden maakt, waar u terecht 
kan voor een hapje of drankje, voor een 
gezellige babbel of een vergadering in 
één van onze vergaderzalen.
Sportcomplex Velina biedt u ook een 
sportieve belevenis op uw maat. Van 

peuters die voor het eerst sporten tot 
topteams in nationale reeksen en alle 
mogelijke niveaus daartussen. Met 
maar liefst 37 competitieteams, met de 
labels Jeugdvriendelijke Tennisclub en 
Erkende Tennisschool en erkend als 
MultiMove- en MultiSkillz-club zijn wij 
een familiale club, waar elke sporter, 
ongeacht het niveau of de leeftijd zijn 
gading vindt.



* Enkel bij betaling cash op 19/03 of 28/03 van16-20u

VOLWASSENEN € 145* / € 155

STUDENTEN € 105* / € 125

KIDS 2012 en later € 50

KIDS 2007-2011 € 60

JEUGD 2001-2007 € 70

VAST UUR abonnement verplicht € 70

LOSSE UREN max. 5 u/zomer 
 outdoor (niet-leden)  € 15/u
 indoor (niet-leden)  € 18/u
 outdoor enkelspel (niet-lid speelt mee met lid) € 8/u
 outdoor dubbelspel (niet-lid speelt mee met lid) € 6/u

2de familielid, wonende op zelfde adres € 15

3de, 4de, 5de, … familielid € 10

FAMILIEKORTING

ABONNEMENTEN TARIEVEN  inclusief verlichting, out-en indoor en beachtennis

Het zomerseizoen loopt van
22/4 tot 22/09. We streven 
er naar om de outdoor 
terreinen van eind maart  
tot eind oktober bespeelbaar  
te houden.

BEACHTENNIS
De ideale zomerracketsport op het mooiste 
strand van Overboelare. Gratis voor 
zomerleden van TC Velina. 

NIEUW!
Deze zomer kan u bij ons

ook Padel spelen.  
Lees meer hierover  
op de achterkant.

Niet-lid speelt mee met lid € 5

Niet-leden half uur € 3 p.p.

Niet-leden uur € 5 p.p.

Huur racket € 5 p.p.

Huur bal € 1
 RESERVATIES  info@tcvelina.be



Geboortejaar 4 lln 3 lln 2 lln privé

2007-2011 € 225 € 265 € 345 € 575
2012 en later € 205 € 245 € 325 € 555

Tennis Academy Geraardsbergen biedt 
tennislessen aan aan tennissers van  
elke leeftijd en elk niveau. De lessen  
worden opgedeeld in kleurgroepen,  
waarbij de leeftijd de leidraad is. 

Globaal gezien zijn er 5 categorieën:  
kleutertennis (3-5 jaar), kidstennis (5-12  
jaar), jeugdtennis (12-18 jaar), volwas-
sen tennis (18+) en Start to Tennis  
(beginnende volwassenen).

 Groep 5-12 jaar
 15 weken
 1 u tennisles
 1 u conditie of MultiSkillz (inbegrepen in prijs)
 - blauw 5-7 jaar: zat. MultiSkillz 10u - tennis 11u
 - rood 7-9 jaar: zat. MultiSkillz 11u - tennis 12u
 - oranje 9-10 jaar: zon. MultiSkillz 12u - tennis*
 - groen 10-12 jaar: zon. MultiSkillz 11u - tennis*
 1u begeleid tennis en sparring (enkel bij droog weer)
 - oranje 9-10 jaar: vrij. 16u30 
 - groen 10-12 jaar: vrij. 17u30
 Inclusief zomerabonnement en verzekering

 Groep 3-5 jaar
 15 weken
 1 u tennisles  

wit: zat. 10u of woe. 14u
 1 u MultiMove 
 wit: zat. 9u
 Inclusief abonnement en verzekering

TC Velina is trots op zijn labels Jeugdvriendelijke Tennisclub en Erkende Tennisschool. 
Onze tennislessen worden gegeven door Tennis Academy Geraardsbergen,  
een tennisschool bestaande uit een groot aantal trainers van hoog niveau.

TENNIS ACADEMY

Geboortejaar tennisles MultiMove
2014 en later € 135 € 75

KLEUTER

KIDS

De 5 Kids tenniskleuren zorgen ervoor dat er naar een doel kan gewerkt worden.

* Reservering via TC Velina (Katrien)

3-5 JAAR

5-7 JAAR

7-9 JAAR

9-10 JAAR
10-12 JAAR



VOLWASSENEN

START-TO-TENNIS

TENNIS

TENNIS WORK-OUT/ 
CARDIOTENNIS

 Groep 12-18 jaar
 15 weken
 1u conditie
 recreant en competitie: zon. 9u
 1u begeleid tennis en sparring
 - recreant: vrij. 18u30
 - competitie: vrij. 19u30
 Inclusief zomerabonnement  

en verzekering

 Groep 18 +
 Leren tennissen voor 

volwassenen
 1 u tennisles (15 lessen)
 1 u begeleid tennis (10 lessen)
 vrij. 20u30
 Reservering via TC Velina 

(Katrien)
 Inclusief zomerabonnement  

en verzekering

 Groep 18 +
 Dit is een tennisgerichte training 

waarbij het hoofddoel fitter  
worden is.

 1 u training (15 lessen)
 zon.11u
 Exclusief zomerabonnement  

en verzekering

 Groep 18 +
 1 u tennisles (15 lessen)
 Reservering via TC Velina (Katrien)
 Inclusief zomerabonnement  

en verzekering

JEUGD

Geboortejaar 4 lln 3 lln 2 lln privé
2001-2007 € 265 € 305 € 385 € 615

Geboortejaar 4 lln 3 lln 2 lln privé
2000 en ouder € 295 € 335 € 415 € 645

Geboortejaar 4 lln 3 lln 2 lln privé
2001-2007 € 135 € 175 € 255 € 495

Extra lesuur

Geboortejaar
2001-2007 € 75

Begeleid tennis of conditie

Geboortejaar
2001-2007 € 95

Begeleid tennis en conditie (niet-leden)

Geboortejaar min. 4 lln
2000 en ouder € 275

Geboortejaar min. 8 lln
2000 en ouder € 110

 INSCHRIJVINGEN 

Je kan je inschrijven voor lessen via info@tcvelina.be
 Volg ons op facebook



 MEER INFO?    Meer informatie en inschrijvingen via info@tcvelina.be

Periode   leden* niet-leden
Paasstage 15/04-19/04 9u30-15u30 € 135 € 150
Zomerstage 1 01/07-05/07  9u30-15u30  € 135 € 150
Zomerstage 2 08/07-12/07  9u30-15u30 € 135 € 150
Zomerstage 3 19/08-23/08  9u30-15u30 € 135 € 150
Zomerstage 4 26/08-30/08  9u30-15u30  € 135 € 150

* Bij deelname aan 2 verschillende stages € 250 p.p.

SPORT- EN  
TENNISKAMPEN

Kampen voor iedereen, van beginners tot gevorderden, van 3 tot 18 jaar.  
De stages worden gegeven door Tennis Academy Geraardsbergen, in kleine groepen.  

Voor competitiespelers worden aparte stages voorzien, met tornooibegeleiding. 

HUISREGLEMENT
- Wie een abonnement neemt, vast uur en/of lessen, verbindt er zich toe om de betaling uit te voeren 

vooraleer het seizoen aanvangt, dit via overschrijving op ons rekeningnummer van BNP Paribas Fortis 
BE37 293-0361104-28 of via contante betaling op woensdag 30/04 van 14 tot 17u en zaterdag 30/03 
van 10 tot 14u. Toegang tot de terreinen is onder geen beding mogelijk, indien abonnementen of lessen 
nog niet zijn betaald.

- De terreinen, ook de binnenterreinen, dienen na elke speelbeurt correct geveegd te worden.  
Het beachtennisterrein dient terug glad gemaakt te worden met de hark.

- Het materiaal wordt teruggelegd op de voorziene plaats (bv rackets).
- Ouders of begeleiders zijn onder geen enkel beding toegelaten op het terrein tijdens tennislessen  

of wedstrijden.
-  Wij zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen op de speeltuin.
-  I nterclub en tornooien hebben voorrang op lessen en reservaties. Bij regenweer, kunnen de lessen 

uitgesteld worden. De lessen worden dan na overleg met de leraar en Katrien later ingehaald. 
- TC Velina heeft een Fair Play Charter. Lees het op www.tcvelina.be
-  Lees onze privacyverklaring op www.tcvelina.be 
-  Grensoverschrijdend gedrag wordt niet getoleerd in Sportcomplex Velina: zie www.tcvelina.be 
-  Lessen kunnen niet worden gerecupereerd. Elke trainer heeft het recht om af te wijken van de kalender. 



Een speciale reeks voor kinderen aangepast aan hun leeftijd. Zij leren 
bewegen op hedendaagse muziek. Deze cursus omvat zowel speelse 
ritmiek, kinderdans als toffe streetdance en hiphop. Twee keer per jaar 
doen we een dansoptreden (Sinterklaas en Pasen).

Kinderen hebben zowel mentaal als 
fysiek baat bij deze yogalessen op 
kindermaat. De oefeningen worden 
aangepast aan de leeftijd van het kind, 
speels en ingekleed in leuke verhalen.

 INSCHRIJVINGEN 

 Inschrijven via info@tcvelina.be

 INSCHRIJVINGEN 

 Anne Wyant via annewynant@hotmail.com
 Annelies Bousard via annelies_bousard@hotmail.com

YOGA
DA

NS STAY TUNED - groep 5-9 jaar € 155
 Zat. 15u30-16u30
 Jaarabonnement

STAY COOL - groep 11+  € 155
 Zat. 16u30-17u30
 Jaarabonnement

STAY COOL 2 - groep 11+ (aanvullend) € 80
 Zat. 17u30-18u30
 Jaarabonnement

DRUYOGA - groep 7-10 jaar € 35
 Woe. 17u30-18u30 - lesgever: Anne Wynant
 Abonnement 5 lessen

KLEUTERYOGA  - groep 4-7 jaar € 45
 Zat. 12u30-13u30 - lesgever: Anne Wynant
 Abonnement 6 lessen

KINDERYOGA - groep 7 tot 10 jaar € 45
 Zat. 13u30-14u30 - lesgever: Annelies Bousard
 Abonnement 6 lessen

TIENERYOGA - groep 10+  € 45
 Vrij. 19-20u - lesgever: Annelies Bousard
 Abonnement 6 lessen
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Elke
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Bar Velina wordt uitgebaat door Elke en Jan. Zij brengen een andere menukaart, een 
nieuwe keuken en huisgemaakte gerechten in een gezellig kader en -in de zomer- op 

een prachtig terras.  Bar Velina toont sportwedstrijden op groot scherm. 

 MEER INFO? 

Voor feestjes, reservaties of evenementen:   
bar.tcvelina@gmail.com of 0468 41 27 80

 Volg ons op facebook 
Jaarlijks verlof: 31 juli t.e.m. 6 augustus

EAT  PLAY  STAY

VERGADER-  
EN FEESTZAAL

AMERICAN 
POOL

 RESERVATIES  info@tcvelina.be

FEEST- EN VERGADERZAAL (tot 80 personen) 
 Schoonmaak door gebruiker € 10/uur
 Schoonmaak door Velina* € 65/dag + € 15* 
VERGADERZAAL (tot 20 personen)
 Schoonmaak door gebruiker € 5/uur
 Schoonmaak door Velina* € 35/dag + € 15*

€ 5/uur

PETANQUE
Het gebruik van terreinen 
is gratis. Consumpties te 
bestellen in Bar Velina.



SPORTCOMPLEX VELINA
Hogeweg 139 - 9500 Geraardsbergen
T CLUB 054 41 58 27 - T BAR 0468 41 27 80
info@tcvelina.be - www.tcvelina.be

 Volg ons op facebook

VERNIEUWDE 
SANITAIRE 
RUIMTES
De douches en 
toiletten werden 
de voorbije 
maanden gron-
dig opgefrist.

 MEER INFO? 

Meer informatie over padel via info@tcvelina.be

PADEL. EEN SPORT  
VOOR IEDEREEN.
Padel, een leuke, toegankelijke en technisch eenvoudige 
racketsport, komt nu ook naar Geraardsbergen. TC Velina 
investeert momenteel in de aanleg van padelterreinen. 
Weldra kan u ook padel spelen op onze club!

NIEUWTJES


