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TOZ is opgericht op 1 maart 1928 en is uitgegroeid tot een bloeiende vereniging met gemiddeld 
675  leden. Er kan tennis gespeeld worden op 10 verlichte kunstgrasbanen en er staat een 
modern clubhuis met kleedkamers tot ieders beschikking. 

Ook kan er sinds augustus 2018 padel gespeeld worden op ons park op 2 verlichte padelbanen. 

Momenteel worden er 4 extra verlichte padelbanen gerealiseerd. 

 
Lidmaatschap zomerchallenge 
Het lidmaatschap zomerchallenge bij TOZ is voor een periode van 3 maanden (van 1 juli t/m  
30 september). Het lidmaatschap zal automatisch op 1 oktober 2022 worden beëindigd. 
.  
Tarieven zomerchallenge 
Inschrijfgeld      n.v.t. 
Senior (op 1 januari 2022 17 jaar of ouder) € 50,00  
Junior (op 1 januari 2022 <17 jaar)  € 40,00 
Borg toegangsdruppel    € 20,00 
 
Alle aan TOZ verschuldigde bedragen (contributie en borg) worden automatisch SEPA geïncasseerd.  
 
SEPA machtiging 
Door ondertekening van het aanmeldingsformulier geeft u toestemming aan Tennisvereniging TOZ om 
incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om de verschuldigde bedragen van uw rekening af te 
schrijven overeenkomstig de opdracht van Tennisvereniging TOZ. Als u het niet eens bent met deze 
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op 
met uw bank. 
 
Borg druppel 
Het park van TOZ is beveiligd. Om toegang te krijgen ontvangt ieder lid, tegen betaling van een 
borgsom van € 20,00, een toegangsdruppel.  
De toegangsdruppel moet voor 15 oktober 2022 bij de ledenadministratie worden ingeleverd en 
daarna wordt de borgsom binnen 1 maand teruggestort. 
 
Clinic 
Op zaterdag 9 juli 2022 kunt u gratis deelnemen aan een tennis- of padelclinic. Het tijdstip zal 
afhankelijk zijn van het aantal deelnemers. 
Aanmelden voor de clinic kan door een e-mail te sturen naar zomerchallenge@toz.nl. 
 

KC toernooi/competitie 
Van 5 t/m 11 september wordt het KC tennis- en padeltoernooi bij TOZ georganiseerd voor senioren. 
U kunt daar ook aan deelnemen middels een inschrijving via www.toernooi.nl. 
Het aantal banen voor vrij tennis en padel zal die week  ’s-avonds  en in het weekend beperkt zijn. 
In de weekenden in september wordt er competitie gespeeld en dan is er ook minder ruimte voor vrij 

spelen. 
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