Welkom bij de tennisvereniging Ad Astra
GLTC Ad Astra werd opgericht op 29 maart 1982 ons tennispark heet "Per Aspera".
Recreatief tennis kan er gespeeld worden ook tijdens racket ochtenden en avond, tevens zijn er volop les en
trainingsmogelijkheden. Competitief wordt in competitieverband getennist, open toernooi en zijn er voor elk niveau
interne toernooien zoals : clubkampioenschap, ladder toernooi en andere tennis gezelligheid evenementen zowel voor
senioren als jeugd.

Doelstelling van Ad Astra:
Iedereen van jong tot oud veel plezier laten beleven aan de tennissport zowel op recreatief als op wedstrijdniveau.
Ad Astra wordt voor een belangrijk gedeelte draaiende gehouden door de gewaardeerde inspanningen van vrijwilligers.
Wij streven naar 75 leden die haar/zijn betrokkenheid tonen door het actief vervullen van vrijwilligerstaken, waarbij het
draaien van de bardienst door de overige (senior) leden verplicht wordt uitgevoerd. Daarmee willen wij leden binden,
boeien en behouden. Het vergroten van het "wij-gevoel" neemt daarbij een belangrijke plaats in.
Ad Astra wil deze doelstelling bereiken in een cultuur waarin:
· Speelplezier, gezelligheid, saamhorigheid en sociale binding dominant zijn
· Leden zich met elkaar verbonden voelen en respectvol met elkaar omgaan
· Ook jongeren zich thuis en veilig voelen en de gelegenheid krijgen te ‘groeien’, niet alleen als tennisser, maar
zeker ook als mens

Het tennispark van Ad Astra:
Beschikt over 7 gravelbanen, 2 minibanen en een centraal gelegen clubhuis, met kleedkamers en een bar. Het tennispark
ligt tussen de wijken Bloemendaal en Gouda Noord.

Ad Astra en duurzaamheid:
·
·
·

Gehele club gebouw voorzien van dubbel glas
Op het dak van het clubgebouw liggen zonnepanelen
De banen worden verlicht door energiezuinige LED lampen

Openingstijden van het tennispark van Ad Astra:
Gedurende het seizoen elke dag open van 08.00 uur tot 23.00 uur.
Het seizoen loopt van begin april tot medio november.
Daarna blijft het park open echter open zolang de banen bespeelbaar zijn.

Tennispark: Groen van Prinsterersingel 50,
2805 TE Gouda.
Telefoon clubgebouw: 0182-531346
Mail: Bestuur@gltcadastra.nl
Website: www.gltcadastra.nl

