Tennisvereniging
E l e ct r on
Hét tennispark voor 18-plussers

Hoe wordt U lid?



U bent 18 jaar of ouder



U stuurt een email naar
secretaris@tvelectron.nl



De secretaris neemt contact
met u op.



U krijgt uw sleutel en enkele
tips en hebt een voorlopig
lidmaatschap. U mag al gaan
tennissen.



U betaalt uw contributie en
inschrijfgeld en bent
definitief senior lid van
Electron

Electron is aangesloten bij de KNLTB als
vereniging 40121.

Electron
Molenweg 63 a
6133 XM, Sittard
www.tvelectron.nl
secretaris@tvelectron.nl
KvK no. 40187404
IBAN: NL59RABO0147668689

ELECTRON
Sinds 2005 is Electron een van de
11 Sittard-Geleense
tennisverenigingen en als zodanig
aangesloten bij de gemeentelijke
sportstichting en de KNLTB. Maar
het begon allemaal op 1 juli 1961
toen op initiatief van enkele Philips
Sittard medewerkers Electron werd
opgericht. Het logo dat wij nog
steeds voeren en dat is afgebeeld op
de voorzijde vindt daarin zijn
oorsprong.
Na aanvankelijk alleen als
personeelsvereniging actief te zijn
geweest, zijn wij dus inmiddels een
“open” tennisvereniging. Iedereen
van 18 jaar en ouder kan lid worden.
Het ledental schommelt al een aantal
jaren rond de 50 leden. Voor 2
banen betekent dat er nog heel veel
vrije speeltijd beschikbaar is!
Het zou o.a. daarom leuk zijn U te
mogen verwelkomen als nieuw lid. U
heeft dan het plezier van een
geweldige vrijetijdsbesteding en een
nieuwe kennissenkring. Wij op onze
beurt, genieten dan van het feit dat
de vereniging weer leeft en bloeit en
dat is iets waarvoor we graag onze
handen uit de mouwen steken.
Tot Ziens!
Het bestuur van Electron

HOEZO, LID VAN ELECTRON?
VAN HARTE WELKOM NAMENS,..
Waarom zijn de meeste leden al zo lang lid
van Electron en vanwaar hun enthousiasme.
We vroegen enkelen van hen hierom en
hieronder staat hun reactie
"Het is een intiem park. Ik kan altijd terecht en
hoef niet te reserveren. Als we met teveel zijn
gaan we om de beurt pauzeren. We zetten zelf
koffie en zijn dus eigen baas. Waar vind je dat
nog? Bij Electron dus!"

-Ans V, lid van het eerste uur
“Nog steeds, na meer dan ruim 30 jaar, kom ik
met veel plezier naar dat knusse complex aan
de roeivijver om een balletje te slaan. Menige
club die ons bezoekt is jaloers op de ligging
maar vooral op de rust die van het geheel
uitgaat.

Electron biedt U naast functioneel
prachtige tennismogelijkheden meer,
hieronder een opsomming:


Electron is gelegen midden
tussen de woonwijken Beekdal
en Leyenbroek,



Er is veel speelruimte door het
geringe aantal leden,



Er zijn op alle dagen nog diverse
competitiespeelmogelijkheden,



Electron beschikt over een
perfecte verlichting



U krijgt uw eigen sleutel van het
paviljoen,



U heeft daarom maximale
vrijheid maar we rekenen op een
groot eigen
verantwoordelijkheidsbesef,



De consumpties worden verkocht
tegen aantrekkelijke tarieven



Electron heeft een
marktconforme contributie met
ons inziens de beste
prijs/prestatie verhouding

-Jan v. T., lid en oud-voorzitter

Voor informatie omtrent
lidmaatschapsmogelijkheden en
activiteiten, zie onze website:
www.tvelectron.nl

