NIEUWSBRIEF
januari 2019
Beste leden
Een nieuw jaar, een nieuwe nieuwsbrief. We willen alle leden en sympathisanten van harte een
succesvol en vooral gezond 2019 toewensen. Een jaar waarin dromen werkelijkheid mogen
worden, met veel plezier op en naast de tenniscourts.
We blikken dit keer niet terug naar 2018, ons laatste jaar aan cafetaria Olympos, maar we kijken
vooruit, hoopvol en vol verwachtingen. Wel vermelden we de knappe provinciale titel van de
Heren 45. Zij wonnen in de finale overtuigend tegen Pollare en verdedigden de clubkleuren met
verve in de 1/8ste finale waar ze eervol het hoofd moesten buigen voor de provincie Antwerpen.
Volgend jaar nieuwe poging! De dubbel dames hadden opnieuw heel wat plezier en tekenden
ook sportief voor successen tegen Evergem en Chiwawa.
Ook het dubbeltornooi (85 deelnemende koppels) was opnieuw een succes en de jeugdstages
telden zoals vanouds opnieuw veel bezoekers. De nieuwe klassementen kwamen en zorgen
vooral in het begin voor wat commotie. Ondertussen hoorden we van onze tornooispelers dat
het allemaal wel meevalt en dat de reeksen gewoon wat verschoven zijn.
Het belangrijkste in 2018 was echter de toekomst van TC Dubbeloo en de nieuwe terreinen. Het
had allemaal heel wat voeten in de aarde, maar eind 2018 werden de plannen voor de nieuwe
terreinen dan toch finaal goedgekeurd. Er werd ons beloofd dat er in seizoen 2019-2020
gespeeld zal kunnen worden op 3 terreinen met automatische besproeiing en LED-verlichting.
Interclub is normaliter geen probleem, de terreinen zullen op tijd klaar zijn. Als extra maatregel
(om wat speling in te bouwen) vragen we aan TennisVlaanderen om de eerste ontmoeting van
elke ploeg uit te leggen. De werken beginnen vermoedelijk in de periode tussen 1 en 15
februari.
Ondertussen werken we ook hard aan een uitbreiding van het bestuur. Op maandag 14 januari
komen we samen met enkele mensen die interesse hebben om deel uit te maken van een
vernieuwd bestuur of om een taak op zich te nemen. We zijn echter nog steeds op zoek naar
meer mensen die iets willen doen binnen onze vernieuwde club. Mensen die interesse hebben
om op maandagavond 14/01 vrijblijvend eens te komen luisteren, mogen dit laten weten aan
Thomas Lievens via lievensthomas@skynet.be .
Het nieuwe outdoorseizoen sluipt ondertussen geleidelijk aan dichter en traditioneel moeten
dan ook de lidgelden betaald worden (meer info hieronder). Vooral voor mensen die interclub
willen spelen, is het belangrijk om op tijd lidgeld te betalen. De lidgelden blijven ongewijzigd in
vergelijking met vorig jaar. Ook de korting voor mensen die voor 1 februari betalen, blijft.
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Voor de mensen die interclub willen spelen, vindt u hieronder ook de nodige info. De data van
de zomerstages worden verder in deze nieuwsbrief vermeld, handig voor uw vakantieplanning!
Groeten
Thomas Lievens, ondervoorzitter TC Dubbeloo (in naam van het voltallige bestuur)
Op 1 april 2019 gaat het nieuwe tennisseizoen van start. Graag willen we jullie informeren over
de lidgelden voor het komende seizoen (van 1 april 2019 t.e.m. 31 maart 2020).
Tarief

Betaling
Betaling
vóór 01/02/2019
na 01/02/2019
1) Geboren in ’11 en later
€ 20,00
€ 25,00
2) Geboren in ’10 - ’09- ‘08 – ‘07
€ 30,00
€ 35,00
3) Geboren in ’06 - ’05 -’04 – ‘03
€ 45,00
€ 50,00
4) Geboren in ’02 en vroeger
€ 90,00
€ 100,00
Familietarief: vanaf 3 personen. De 2 oudste personen betalen het vooropgestelde
lidgeld. Vanaf de 3e persoon bedraagt het lidgeld €45,00, tenzij het standaardtarief
goedkoper zou zijn (kinderen geboren in 2007 of later). In dat geval geldt uiteraard het
goedkopere tarief dat hierboven vermeld wordt.
Mensen die aangesloten zijn bij een andere club en ook lid willen worden van TC
Dubbeloo, betalen het vooropgestelde bedrag min €15 (de kost voor de verzekering),
aangezien zij al verzekerd zijn bij TennisVlaanderen.
!!! Leden die interclub spelen, moeten hun lidgeld betalen vóór 31 januari 2019 !!!
Betalingen kunnen gebeuren op het rekeningnummer BE87 8914 4401 6294 van TC Dubbeloo,
p/a Noël Buyck, Geraniumlaan 8, 9900 Eeklo, met vermelding van de naam voor wie je betaalt.
Gelieve dit correct op te volgen, zeker de mensen die interclub willen spelen, anders wordt dit
voor de interclubleider een onbegonnen werk om alles bij te houden.
Mensen die in 2019 interclub willen spelen, kunnen als ploeg inschrijven als ze over voldoende
mensen beschikken. Hou rekening met de (nieuwe!) klassementen en beschikbaarheid van de
spelers. Zorg ook voor voldoende reservespelers. Forfait bij interclubwedstrijden zorgt voor
boetes!
Voor het definitief inschrijven van de interclubploegen nemen de kapiteins contact met Thomas
Lievens (0474/65.35.66), lievensthomas@skynet.be. Deadline om in te schrijven met je
interclubploeg is 20 januari 2019. Dit is vroeger dan andere jaren omdat de deadline van
TennisVlaanderen ook vroeger ligt. Gelieve jullie aan deze deadline te houden, zodat de nodige
voorbereidingen getroffen kunnen worden. Latere inschrijvingen kunnen niet verwerkt worden
door TennisVlaanderen, dus hou dit goed in de gaten.
Individuele spelers die interclub willen spelen mailen naar lievensthomas@skynet.be, we kijken
of we jullie kunnen inpassen in een bestaande ploeg of zetten je op de reservelijst.
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Een nieuwe locatie zal ook voor een nieuw reservatiereglement zorgen. We zullen de
mogelijkheden tot digitale reservatie bekijken en proberen om dit vanaf april 2019 mogelijk te
maken. Attente leden hebben gemerkt dat de website offline is, we zullen ook aan een nieuwe
website werken ondertussen.
Voor de algemene vergadering ligt er voorlopig nog geen datum vast, meer info volgt.
De datums voor de zomerstages liggen ook vast: 8-12 juli 2019 en 29 juli-2 augustus 2019. Op
deze manier kunnen mensen met kinderen ook al wat plannen voor de vakanties!
Ons officieel dubbeltornooi gaat ook dit jaar weer door. Het tornooi start op maandag 1 juli en
eindigt op zondag 14 juli. Hopelijk schrijven jullie zich opnieuw massaal in! We rekenen opnieuw
op de talrijke vrijwilligers om hun steentje bij te dragen! Meer info volgt. Noteer alvast de
barbecue op vrijdag 12 juli.
Wie in het seizoen 2019-2020 bij TC Dubbeloo wil spelen en nu nog lid is van een andere club,
moet via de TennisVlaanderen-site zijn transfer aanvragen vóór 15 januari. Wie ergens anders
interclub wil spelen of lid wil worden, moet natuurlijk ook tijdig zijn transfer aanvragen.
Via je mutualiteit kan je in bepaalde gevallen een deel van het lidgeld terugvragen.
Vraag info bij je mutualiteit. Formulieren kan je laten invullen bij Noël Buyck, Geraniumlaan 8 te
Eeklo.
Dit was de 1ste nieuwsbrief van 2019. Indien je e-mailadres wijzigt, geef dit aub steeds door
via tcdubbeloo@skynet.be.
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