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Beste tennisvrienden,

Traditiegetrouw vind je in ons tenniskrantje alle info voor het komende zomerseizoen.
Mogen we vragen om nu reeds in jullie agenda alle aangekondigde activiteiten te noteren?
Alle info en activiteiten kan je ook telkens raadplegen op onze website www.tcsportec.be.
Aarzel niet onze website regelmatig te consulteren, dan blijf je telkens op de hoogte van het
reilen en zeilen van je club. Leden die hun mail adres nog niet hebben doorgegeven aan ons
secretariaat (info@tcsportec.be) vragen we dit zo snel mogelijk te doen. Jullie mail adres is
noodzakelijk voor het elektronisch reservatiesysteem voor de buitenpleinen.
Verder wenst het bestuur jullie opnieuw zeer veel tennisplezier en veel aangename momenten
met de tennisvrienden en sympathisanten in het gezellige clubhuis.

Lidgelden zomerseizoen 2018

Gezinsabonnement (zijnde 4 affiliaties)
Individueel lid
2de lid zelfde gezin
Studerende jeugd vanaf 13j
Jeugd jonger dan 13j
Jeugd jonger dan 10j

290€
120€
100€
60€
50€
40€

Het lidgeld (met inbegrip van affiliatie bij Tennis Vlaanderen + verzekering) kan vereffend
worden met bijgevoegd overschrijvingsformulier, met duidelijke vermelding van naam.
Nieuwe leden vermelden tevens geboortedatum en telefoon nummer. Graag storting voor 15
maart, dan heeft ieder lid tijdig zijn lidkaart en code, absoluut noodzakelijk om de terreinen te
betreden maar ook om de terreinen te reserveren.
Het zomerseizoen vangt aan op maandag 16 april. Het lidgeld biedt de mogelijkheid
onbeperkt te spelen tijdens het zomerseizoen en gratis deel te nemen aan alle ingerichte
activiteiten. Eventuele verlichting tijdens het spelen is inbegrepen. Wie vanaf 1 oktober
indoor wil spelen dient een winterabonnement aan te schaffen of een vast uur te reserveren.

Elektronische reservering terreinen

Tijdens het zomerseizoen is het slechts mogelijk een terrein te reserveren via internet. Bij
betaling van het lidgeld, noodzakelijk om tijdens het zomerseizoen te kunnen spelen, ontvang
je de persoonlijke code waarmede je een terrein kan reserveren. Wie geen lidgeld heeft
betaald, zal niet kunnen reserveren en geen toegang hebben op de terreinen. Dit geldt
eveneens voor onze jeugd. Een inschrijving voor tennislessen of tennisstage geldt niet als
lidmaatschap. Om lid te worden dient effectief het lidgeld te worden gestort. Verdere info
kan je terugvinden op onze website www.tcsportec.be.

Bijeenkomst clubcomité op vrijdagavond 23 maart 2018 om 20u

Ieder lid beseft dat ons gezellig clubhuis openhouden een must is voor de blijvende goede
werking van onze club. Doch dit is een heuse opdracht die onmogelijk alleen door de
bestuursleden kan worden uitgevoerd. Vandaar dat een clubcomité werd opgericht bestaande
uit alle leden die louter op vrijwillige basis een steentje willen bijdragen om de bar van het
clubhuis open te houden. Eén of tweemaal per seizoen de bar openhouden kan de last voor de
bestaande leden reeds heel wat lichter maken.
Al wie interesse heeft is zeer hartelijk welkom bijeenkomst voorzien op vrijdagavond 23
maart. Met een heerlijk hapje en drankje bespreken we de financiële situatie van onze club en
overlopen we alle mogelijke taken voor het ganse zomerseizoen met het oog op een degelijke
taakverdeling. Graag uiterlijk 18 maart een seintje op het mailadres van de club of aan de
voorzitter wie aanwezig kan zijn. Zo kunnen we zorgen voor een optimale catering

Hulp van vrijwilligers op zaterdag 7 april 2018

Op zaterdagmorgen vanaf 8u30 (koffie en boterkoeken zijn voorzien) willen wij met zoveel
mogelijk vrijwilligers samenkomen om ons clubhuis en omgeving van de terreinen te reinigen.
We hopen op een talrijke opkomst zodat het werk snel en toch grondig kan worden uitgevoerd.

Start to Tennis

Voor de volwassenen organiseren we opnieuw het programma Tennis Vlaanderen Start to
Tennis. Bedoeling is om op een actieve manier te leren tennissen en op deze manier geschikte
speelpartners te ontmoeten om nadien nog een balletje te slaan.
We voorzien 9 sessies van telkens 1 uur, onder leiding van een gediplomeerde tennisleraar. Je
kan gratis gebruiken maken van tennisrackets en tennisballen, je hebt enkel sportieve kledij en
tennisschoenen nodig. De reeksen starten vanaf maandag 16 april voor 9 opeenvolgende
weken en loopt aldus tot einde juni. Deze sessies zijn gepland op maandag van 19u00 tot 21u,
op dinsdag van 19u00 tot 21u00, op donderdag van 18u tot 22u en op vrijdag van 19u tot 21u.
Inschrijven via mail : michaelmeisman@hotmail.com met vermelding van je voorkeur inzake
uur. Voor alle bijkomende inlichtingen kan je terecht bij coördinator Michaël Meisman op
het nummer 0474/46.08.81. De inschrijvingen zijn beperkt en worden afgesloten op 2 april
2018. Kostprijs voor de 9 sessies : 105€ (lidkaart, verzekering, huur terrein inbegrepen).

Jeugdprogramma

Met veel fierheid kunnen we jullie bevestigen dat onze club voor de 9de maal op rij de fel
begeerde erkenning heeft bekomen van “Jeugd Vriendelijke Tennisclub”. Een onderscheiding
die door Tennis Vlaanderen en de Vlaamse Overheid wordt uitgereikt aan clubs die zorg
dragen voor een professionele begeleiding van kinderen in hun sport. Een beloning voor de
grote inspanningen die onze club doet om voor onze jeugd kwaliteitsvolle lessen, stages,
vriendschappelijke ontmoetingen, interclubontmoetingen, tornooitjes… te organiseren.

Voor de allerkleinsten

Op zaterdag 17 maart 2018 organiseren onze jeugdtrainers tussen 11u en 12u een basisles
voor de allerkleinsten. De kinderen geboren in 2013, 2012 en 2011 worden samen met hun
ouders uitgenodigd voor een kennismaking van een tennisles voor de allerkleinsten. De
kennismaking voor de kinderen duurt ongeveer 40 minuten. Bij interesse kunnen de ouders
hun kind(eren) inschrijven voor de lentelessen en/of een zomerstage.

Lentelessen

De lessen starten op maandag 16 april. We organiseren een lessenreeks van 8 lessen. Ze
verlopen telkens met 4 spelers per terrein gedurende 1u in de week Einde lentelessen ; de
week van 4 juni. De prijs voor deze lentelessen bedraagt per kind per uur 110€ (affiliatie en
verzekering inbegrepen). In deze prijs is het lidmaatschap bij de club niet inbegrepen. Door
bij het bedrag van de lentelessen extra 30€ te betalen ben je lid en kan je vrij tennissen tijdens
het zomerseizoen. Gelieve rekening te houden dat de inschrijving moet gebeuren voor
zondag 25 maart op het mailadres van de club of mail adres van onze jeugdcoördinator Cis
Engels – cis.engels@telenet.be. Gelieve volledige naam, adres, geboortedatum en
telefoonnummer te willen mededelen.
Op zaterdag 17 maart om 12u wordt in ons clubhuis een info uurtje gegeven over
lidmaatschap van de club (zowel jeugd als volwassenen), lentelessen, zomerstages, zomer
Kinder Toer, interclub en competitie.

Zomerstages
Tijdens de zomervakantie organiseren we opnieuw
drie zomerstages en één competitiestage voor de
jeugd. Stage I van 2 juli tot 6 juli; stage II van 9 tot
13 juli en stage III van 27 tot 31 augustus. Prijs
130€ voor de leden of kinderen die de lentelessen
hebben gevolgd en 150€ voor niet leden of kinderen
die nog niet geaffilieerd zijn. Wanneer meerdere
leden van het gezin deelnemen of kinderen die twee
stages volgen, wordt een korting van 5€ toegekend.
Inschrijven kan enkel via mail en is definitief na
betaling. Gelieve tijdig in te schrijven; indien een
stage volzet is kunnen wij geen inschrijvingen meer
aanvaarden. Ook voor 2018 zal onze club de aanvraag doen tot erkenning zodat op aanvraag
een belastingsattest kan worden afgeleverd.
Voor kinderen die deelnemen aan de interclubcompetitie en/of tornooien, organiseert onze
club een competitiestage. Deze zal doorgaan van 13 augustus tot 17 augustus. Prijs voor
deze stage bedraagt 160€ per kind (exclusief affiliatie en verzekering).

Jeugdtornooien

Onze club organiseert op onze terreinen tijdens dit zomerseizoen 3 tornooien voor de
recreatieve jeugd :
- vrijdag 6 juli van 10u – 12u : Kinder toer (groene kleur)
- vrijdag 6 juli van 14u – 16u : Kinder toer (rode en oranje kleur)

Interclub
Tijdens dit seizoen starten we opnieuw me heel wat ploegen
in de competitie (zowel jeugdploegen als ploegen met
volwassenen). We danken bij voorbaat de kapiteins, de
interclubverantwoordelijken en barverantwoordelijken voor
hun inzet om de vele wedstrijden telkens in goede banen te
leiden.
Al wie interesse heeft om mede te spelen in de interclub competitie (zowel als effectief speler
en/of als reserve) is van harte uitgenodigd op de interclubvergadering die doorgaat op
zondagvoormiddag 28 januari om 10u30 in ons clubhuis. Wie niet aanwezig kan zijn
maar toch interesse heeft om mede te spelen, aarzel zeker niet om zo snel mogelijk contact op
te nemen met onze secretaris peter of een mail te zenden.
Uiteraard zijn onze supporters steeds welkom om de spelers van onze club aan te moedigen.
De speeldata en de uitslagen kan je steeds volgen op de website van de club.

Vriendschappelijke ontmoetingen

Ook dit jaar spelen we opnieuw actief mede in de vriendschappelijke ontmoetingen Beker der
Vlaamse Ardennen. Wie als recreant of interlcubspeler wil deelnemen aan deze gezellige
ontmoetingen, niet aarzelen een mailtje te zenden of contact op te nemen met de voorzitter
van de club.
Op zondag 18 maart 2018 is reeds de vriendschappelijke ontmoeting gepland met TC
Anzegem en Waregem Tennis Club. Deze ontmoeting gaat door indoor te Waregem. In juni
zal ook een ontmoeting doorgaan in Anzegem.
Opnieuw zullen op enkele vrijdagavonden vriendschappelijke dubbels worden gespeeld zowel
voor de recreanten als de interclubspelers. Data zullen tijdig worden aangekondigd op de
website en op het infobord in het clubhuis. Wie interesse heeft, aarzel niet in te schrijven via
mailtje aan de club of via de bar verantwoordelijke in ons clubhuis.

Gastronomisch Dubbeltornooi

Ongetwijfeld zal dit tornooi opnieuw één van de hoogtepunten zijn in onze clubactiviteiten.
Dit jaar voorzien we opnieuw 8 reeksen (zowel dubbel heren, dubbel dames als dubbel
gemengd) en zullen heel wat eigen spelers en spelers uit de omgeving het sportief tegen
elkander opnemen. Het tornooi start op donderdag 23 augustus, de finales worden gespeeld
op zondagnamiddag 2 september. We rekenen opnieuw op heel wat inschrijvingen en
supporters.

Prijzen indoor seizoen 2018 – 2019

Vast terrein : Piekuur
Niet-piekuur
Los terrein : Piekuur
Niet-piekuur
Verlichting tennis indoor/uur :

370€
285€
21€
18€
3€

Winterlessen : starten op maandag 3 september (pakket van 23 weken). Meer info volgt nog
op de website en via gebruikelijke mail.

Activiteitenkalender

-

Zondag 28 januari : om 10u30 interclubvergadering in het clubhuis

-

Zaterdag 17 maart : om 11u basis les voor de allerkleinsten + info in het clubhuis

-

Zondag 18 maart : vriendschappelijke ontmoeting TC Anzegem – TC Waregem

-

Vrijdag 23 maart : om 20u clubcomité in het clubhuis met hapje en drankje

-

Zaterdag 7 april : vanaf 8u30 opkuis clubhuis en omgeving (boterkoeken voorzien)

-

Maandag 16 april : start reeks lentelessen

-

Maandag 16 april : Aanvang Start to Tennis

-

Maandag 16 april : aanvang van het zomerseizoen

-

Woensdag 18 april : start interclub jeugd

-

Zaterdag 21 april : start interclub volwassenen

-

In juni : vriendschappelijke ontmoeting TC Anzegem – TC Waregem

-

Maandag 2 juli : jeugdstage I

-

Vrijdag 6 juli : Kidstennistornooi (Kindertoer groen, rood en oranje)

-

Maandag 9 juli : jeugdstage II

-

Maandag 13 augustus : competitiestage

-

Maandag 27 augustus : jeugdstage III

-

Donderdag 23 augustus : start gastronomisch dubbeltornooi

-

Zondagnamiddag 2 september : finales gastronomisch dubbeltornooi

-

Maandag 3 september : start reeks winterlessen

-

Zaterdag 6 oktober : clubfeest

-

Website : alle informatie in verband met onze club, de geplande activiteiten en
nieuwtjes zijn te bekijken op onze site : www.tcsportec.be.
Aarzel niet nu en dan de website van de Tennis Vlaanderen te raadplegen
www.tennisvlaanderen.be. Ook daar kan je interessante info vinden in verband met
diverse tennisactiviteiten (tornooien, resultaten, interclubontmoetingen….)
Wie een attest wil bekomen voor tegemoetkoming mutualiteit of belastingen : gelieve
telkens naam, adres, geboortedatum, bedrag en datum van betaling, reden
attestaanvraag te vermelden. Zoniet kan attest niet worden bezorgd.

-

-

Voor suggesties of bemerkingen, aarzel niet onze bestuursleden aan te spreken :

Brigitte – Floris – Guy – Katrien – Klaus - Koen – Peter – Robert – Seba – Stefaan –Vincent

Sponsors van onze club

- Guy Norga, NV Quatannens en Co : verzekeringen, beleggingen en leningen
- Slagerij Stefaan Detremmerie
- Garage Van Cauwenberghe, Opel specialist
- BVBA Cnockaert Frans en Zoon, centrale verwarming en sanitair
- Bofisk en Partners, boekhouding
- NV Comar : condensatoren
- Equus, Adrien Dhuyvetter, binneninrichting
- Champignons Desmet BVBA
- kantoor Norga-De Baere, bankservice en verzekeringen

