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Denderleeuw, 04 maart 2019 
 
 

Beste tennisliefhebber, 
 
Het 47ste zomertennisseizoen van TC Denderleeuw start op maandag 01 april 2019.  Als de weersomstandigheden 
het toelaten, kan er vanaf die dag op de buitenterreinen gespeeld worden.  
Om het speelplezier op de gravelterreinen te vergroten, investeerde de club dit jaar in een nieuwe spoeiinstallatie. 
 

Sinds een paar seizoenen heeft ook TC Denderleeuw een digitale procedure om lid te worden. De tarieven staan 
publiek op de website van Tennis Vlaanderen en men kan zich via de website lid maken. Het is bijgevolg veel 
makkelijker om lid te worden zowel voor leden die al eens lid waren als voor nieuwe leden.  

 De betaling gebeurt via een overschrijving met gestructureerde mededeling waardoor de opvolging van de 
betalingen juister kan verlopen.  

 Het biedt de gelegenheid om de persoonlijke gegevens (adres, e-mail en telefoonnummers) na te kijken en 
aan te passen aan de actuele situatie.  

 Als bestuur kunnen we alle nieuwe lidmaatschappen en betalingen veel beter opvolgen.  

Door het digitaliseren, spaart iedereen kostbare tijd uit. 
 
 
 
 

Voor het jaar 2019 zullen volgende lidmaatschapsbijdragen worden gehanteerd: de indoorzaal blijft ook tijdens het 
zomerseizoen beschikbaar voor de leden. Er zal héél streng worden toegezien op het gebruik van het juiste schoeisel 
in de zaal…propere tennisschoenen ZONDER gravel. Indien overtreding  €25 boete voor opkuisen van de zaal. 
 
 

Zomerlidgelden 2019 
Het  zomerlidgeld omvat: 

lidgeld TCD + Tennis Vlaanderen + VERZEKERING 

Lidgeld jeugd geboren 2011 en later €35,00  

Lidgeld jeugd geboren 2002 tot 2010 €100,00  €90,00 indien betaald vóór 01/04/’19 

Lidgeld volw.  geboren 2001 en vroeger  €150,00  €140,00 indien betaald vóór 01/04/’19 
Voor leden die ook lid zijn in een andere club en verzekering Tennis 

Vlaanderen betaalden, wordt het bedrag in mindering gebracht! 

Gezinsabonnement (*) €390,00  €380,00 indien betaald vóór 01/04/’19 

 

(*) De gezinsabonnementen worden enkel toegepast voor studerende kinderen van éénzelfde gezin en die nog 
onder het ouderlijke dak wonen. 
 
 
 
 

Zolang de lidmaatschapsbijdrage niet betaald is, kan en mag er niet gespeeld worden op de terreinen van TC 
Denderleeuw. Gelieve dus vóór 01 april 2019, of vroeger indien u van een korting wilt genieten, het lidgeld te 
betalen alvorens het zomertennisseizoen aan te vatten.  

http://www.tcdenderleeuw.be/


  

 

 

TARIEVEN VOOR GASTSPELERS IN DE ZOMER 2019 

                 1.   Een TC-zomerlid 2019 met een gast €5/uur/terrein outdoor -------- €16/uur/terrein indoor 
                 2.  2 of meer niet zomerleden 2019 €10/uur /terrein outdoor ------ €18/uur/terrein indoor 

 
 
 

 

Geïnteresseerden in training of lessen (zie ook brief lessen) nemen contact op met: 
 
 
 
 

 

JAARPLANNING & NUTTIGE INLICHTINGEN 
 Quiz 19/04/2019 

 INTERCLUBWEDSTRIJDEN 

 Traditiegetrouw nemen we deel aan “interclub” ingericht door Tennis Vlaanderen.     

 De competities beginnen half april.  

 Interclubverantwoordelijke: Mats Ruysseveldt 0495/23 98 75 of matsruysseveldt@hotmail.com 

        Bepaalde terreinen kunnen tijdens weekends van half april tot eind mei voor deze wedstrijden worden     

      voorbehouden. 

 TENNISSTAGEs-OMNISPORTWEKEN . 

PAASSTAGE: van maandag 08 april tot vrijdag 12 april 2019 (blauw/rood/oranje) en van maandag 15 april tot 

vrijdag 19 april 2019 (groen & geel + voorbereiding interclub). 

ZOMERSTAGES: tijdens de zomerstages wordt de jeugd dagelijks van 9 uur tot 16 uur opgevangen door 

gediplomeerde trainers.  Het dagprogramma bestaat uit 3 uur tennis en 3 uur andere sporttakken. Deze 

sportweken staan open voor T.C. - leden en niet - leden! Iedereen is welkom doch vooraf inschrijven!                  

INFO & DATA  ZIE BRIEF LENTE- & ZOMERLESSEN/ STAGES 

 
 CLUBBARBECUE: 29/06/2019; meer daarover later in het clubhuis, website, nieuwsbrief, Facebook   

 KIDS TOER ZOMER  vrijdag 05/07/2019 

 CLUBTORNOOI van 01/08/2019 tot en met 11/08/2019 

 Interclub dubbel gemengd: eind augustus & begin september. 

 CLUBKAMPIOENSCHAP DUBBEL: Dubbel jeugd/Dubbel Dames/Dubbel Heren/Dubbel Gemengd:  half september 

 meer daarover later in het clubhuis, website, nieuwsbrief, Facebook  

 CLUBFEEST:  half oktober  meer daarover later in het clubhuis, website nieuwsbrief, Facebook   

 Wintertornooi:  01/11/’19 – 10/11/’19 meer daarover later in het clubhuis, website, nieuwsbrief, Facebook 

 Warmste week:  december 

Coördinator Geert De Vos               

 

 

 0477 27 39 17 

 

tennisschool@tcdenderleeuw.be 
 

mailto:matsruysseveldt@hotmail.com


  

 

 
 
 
 
 
 

 OPENINGSUREN VAN HET CLUBHUIS (naargelang de omstandigheden  gesloten bij regenweer en 
onbespeelbaarheid van de buitenterreinen) 

 

 

 

APRIL-MEI Zon/Feestdagen  van 19:00u tot 23:00u 
JUNI-SEPTEMBER Weekdagen van 19:00u tot 23:00u 

JULI en AUGUSTUS Zon/Feestdagen  van 19:00u tot 23:30u 
 Weekdagen van 19:00u tot 23:30u 

 
 RESERVEREN van terreinen kan enkel online via een computer thuis, smartphone of via de clubapp. Pas nadat je 

speeluur voorbij is, kan je terug 1 uur reserveren! Er kan op voorhand 1 uur op weekdagen én 1 uur in het 

weekend worden gereserveerd. Wie wegens onvoorziene omstandigheden op het gereserveerde uur niet kan 

spelen,is verplicht de terreinreservatie te wissen! Zo krijgen andere leden de kans om in laatste instantie het uur 

toch nog in te nemen! Hierop zal controle gedaan worden en leden die aan deze verplichting verzuimen, zullen 

na 2 misbruiken aangesproken worden en kunnen tijdelijk geblokkeerd worden! Wie op de reservatie 

ingeschreven staat, moet ook op het terrein staan!  

Door je aansluiting onderschrijf je het huishoudelijk reglement dat in het clubhuis permanent uithangt of op 

vraag te verkrijgen is. 

 
  Als lid van TC Denderleeuw hebt u 

 
 De Wijnboer: KORTINGEN + steun aan de club  

 Go-Sport: Kortingen 20% op Tennisafdeling - 10% op alle sportartikelen 

 Sterreizen: Beste prijzen + spaarpunten voor de leden + steun aan de club 

 Ivo De Roo : Banden nodig  ga zeker langs bij onze partner “Ivo De Roo”  

 
 

Het bestuur van TC Denderleeuw, Jef, Joost, Joyce, Geert, Roland, Jens, Danny en Mats, wensen je een prachtig 
tennisseizoen 2019 en hopen je zo spoedig mogelijk op of rondom onze terreinen te ontmoeten. 

      
              DE VOORZITTER                     DE ONDERVOORZITTER                            DE SECRETARIS                

                   Jozef De Schryver                             Joost Vandenbosch          Joyce De Vos         
                   0496 49 48 56                         0478/38 51 34                                  0472/60 28 89 
 


