
  

 

 
 
 

 

 

                                                                                     
 

 

 

 

Algehele info 

Sloten heeft een aantal sportverenigingen en eentje daarvan is de tennisvereniging SLEAT. De leden 

zijn hoofdzakelijk afkomstig uit Sloten, maar er komen ook leden uit de dorpen Wijckel en Tjerkgaast.  

De tennisvereniging SLEAT is opgericht op 11 april 1994 en de banen zijn 2 weken later op 

Koninginnedag op het sportcomplex ’t Krûdfjild in gebruik genomen. Dus al meer dan 20 jaar heeft onze 

tennisvereniging de beschikking over twee banen van het type Dynatop, d.w.z. de toplaag bestaat uit 

gemalen graniet. Een voordeel van dit materiaal is o.a. de mogelijkheid om ’s winters door te tennissen, 

behalve tijdens opdooi na een periode met vorst. De speelkarakteristiek komt overeen met de bekende 

gravelbanen. 

Nadat de banen in 1994 zijn aangelegd is er in 1996 een baanverlichting geïnstalleerd. Tussentijds is er 

geregeld onderhoud gepleegd, maar in het voorjaar van 2015 is het weer groots aangepakt. 

Voor leden van de vereniging bestaat de mogelijkheid om aan tennislessen deel te nemen. Deze lessen 

starten ieder voorjaar olv. een deskundige tennisleraar. Het voordeel is, dat je op alle overige dagen 

van het jaar, de lessen in praktijk kunt brengen op onze baan. Want ben je eenmaal lid, dan mag je zo 

vaak je wilt èn als de baan het toelaat komen tennissen, zonder dat hieraan extra kosten zijn 

verbonden.  

 

Goed om te weten 

Alleen leden van de tennisvereniging SLEAT hebben toegang tot de baan en betalende gasten. 

Bij aanvang van het lidmaatschap ontvangt ieder lid een sleutel van het toegangshek van de 

tennisbanen. Voor deze sleutel dient een borgsom van 3,50 euro te worden betaald. 

Om te kunnen lessen moet je lid zijn van de vereniging. De tennislessen worden in het voor- en najaar 

verzorgd door de ervaren tennisleraar Rob Oosting uit Lemmer.  

Het dragen van tennisschoenen dan wel sportschoenen met vergelijkbaar profiel is verplicht. Het 

betreden van de tennisbanen met ander schoeisel dan hierboven omschreven is niet toegestaan. 

Bij beëindiging van het lidmaatschap dient het lid de sleutel te retourneren bij de penningmeester en  

ontvangt hierop de borg retour. 

Verder is er een kantine aanwezig om na het tennisspel nog even bij te praten of tijdens een dikke bui 

even te schuilen. Er is een toilet aanwezig, maar er zijn geen douches. 

 

Algemene activiteiten 

De algemene ledenvergadering wordt eind maart/begin april gehouden. 

De baan wordt speelklaar gemaakt rond Pasen.  

Maandagmorgen alleen voor dames. 

Tennislessen zijn voor leden èn eventuele nieuwe leden op dinsdagavond. 

Tossavond is voor alle leden op woensdag. 

 

De contributie is vastgesteld op:  

jeugdleden t/m 12 jaar € 25,00 

Junioren 13 t/m 18 jaar     48,50 



  

 

Senioren     88,50 

 

 Het verenigingsjaar loopt gelijk aan het kalenderjaar. 

 Wanneer het lidmaatschap in de loop van het jaar wordt beëindigd, blijft de contributie over 

het gehele verenigingsjaar verschuldigd. 

 Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de penningmeester vòòr 1 

december van het verenigingsjaar.  

 

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je ook graag lid worden van deze sportieve club, meld je dan aan 

bij één van de bestuursleden. 

 

Voorzitter:  Foeke de Boer, Spanjaardsdijk 10, Sloten tel.nr’s: 531634/06-46713496 

Penningmeester:  Jos van Roosmalen, It Far 18 Sloten tel.nr’s: 531721/06-25088922 

Secretaris:  Klaartje Lubach, Wijckelerweg 169 Sloten tel.nr.’s: 531715/06-22591573 

 

 

 

 
 

 

 

 
 


