NIEUWSBRIEF JANUARI 2020
Iets later dan gewoonlijk zijn we er met onze eerste nieuwsbrief van het nieuwe jaar, met daarin
onder andere alle info in verband met de lidgelden en de komende interclubcampagne. Eerst en
vooral houden we eraan om jullie alleen een gezond en schitterend 2020 toe te wensen, zowel op als
naast de courts! Als eerste vraag van het nieuwe jaar, durven we vragen om onderstaande
nieuwsbrief grondig door te nemen, er staan toch wel wat belangrijke zaken in.
We zijn ijverig bezig met de opstart van het nieuwe tennisseizoen, hieronder vindt u alvast heel wat
belangrijke info:
LIDGELDEN
Seizoen loopt van 1 april 2020 tot en met 31 maart 2021 (zoals de verzekering). De lidgelden
blijven opnieuw ongewijzigd:
Tarief
Geboren in ’12 en later
Geboren in ’11 – ’10 – ’09 – ‘08
Geboren in ’07 – ’06 – ’05 – ‘04
Geboren in ’03 en vroeger

Betaling voor
01/02/2020
€ 20
€ 30
€ 45
€ 90

Betaling na
01/02/2020
€ 25
€ 35
€ 50
€ 100

Betaling na
12/07/2020
€ 20
€ 25
€ 35
€ 60

Familietarief: vanaf 3 personen. De 2 oudste personen betalen het vooropgestelde lidgeld. Vanaf
de derde persoon bedraagt het lidgeld €45 tenzij het standaardtarief goedkoper zou zijn. In dat
geval geldt uiteraard het goedkopere tarief zoals hierboven beschreven.
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 Tennis Vlaanderen.
Mensen die voor 1 februari betalen, geniet een korting. Mensen die na 12/07 (einde tornooi) lid
worden, betalen het zogenaamde zomertarief (zie derde kolom)
Betalen kan op rekeningnummer BE87 8914 4401 6294 van TC Dubbeloo, met vermelding van de
naam (namen) voor wie je betaalt. Mensen die interclub spelen, moeten lidgeld betalen voor 31
januari 2020.
INTERCLUB
Tennis Vlaanderen heeft dit jaar deadline voor inschrijving ploegen twee weken vervroegd,
waardoor we ten laatste op vrijdag 31 januari de ploegen moeten inschrijven. Geef dus tijdig jullie
ploeg door aan Thomas (voor 31/01!), vergezeld van de spelerslijst. Dit kan via
lievensthomas@skynet.be . Pas als jullie een bevestiging van Thomas gekregen hebben, is jullie
ploeg definitief ingeschreven. Houd rekening met de nieuwe klassementen en de beschikbaarheid
van de spelers. Aan de kapiteins vragen we om hun ploeg aan te sporen om tijdig lidgeld te betalen
(zie hierboven).

NIEUWJAARSRECEPTIE MET AV OP VRIJDAG 07.02.2020
Op vrijdag 7 februari organiseren we een nieuwjaarsreceptie gekoppeld aan een korte algemene
vergadering waar toch wel wat belangrijke wijzigingen binnen het bestuur en dergelijke besproken
zullen worden. Een reden om af te zakken naar de sportcafetaria en het tennisjaar 2020 goed in te
zetten!

ZOMERSTAGES JEUGD
Ook dit jaar worden opnieuw twee zomerstages georganiseerd. Dit in de week van 6-10 juli en de
week van 27-31 juli. Concrete info volgt eind januari, het succesconcept wordt uiteraard niet
gewijzigd en jullie kunnen de data alvast in jullie agenda noteren voor de vakantieplanning!

VARIA
▪

Farys en Stad Eeklo hebben beloofd dat we dit jaar als één van de eerste clubs over onze
pleinen zullen kunnen beschikken. We zijn voorzichtig, maar streefdatum is 1 april.

▪

We zijn volop bezig met overschakeling naar een professioneel mailsysteem. Ook de
bestuursleden zullen een eigen mailadres van de club krijgen, meer info hierover volgt
spoedig. Voorlopig werken we nog met tcdubbeloo@skynet.be, maar hier zal ook snel
verandering in komen.

▪

Ook dit jaar gaat ons officieel Tennis Vlaanderen dubbeltornooi weer door, ditmaal van 29
juni tot en met 12 juli. Houd vrijdag 10 juli zeker vrij voor onze jaarlijkse barbecue! Vorig
jaar was een enorm succes, we hebben geleerd uit de groeipijnen en zullen deze activiteit
dit jaar dan ook nog verder uitbouwen.

▪

Geert De Clercq wordt de nieuwe penningmeester van de club. Dit seizoen betalen we nog
lidgeld op de oude manier, vanaf volgend seizoen zal dit kunnen via de website van
TennisVlaanderen.

▪

Het digitale reservatiesysteem blijft behouden, dit zal eventueel nog wat verder aangepast
worden aan de specifieke noden van onze clubleden. Een duidelijk reservatiereglement zal
opgesteld worden en op de site geplaatst worden.

▪

Verder zullen we tegen de zomer ook werk trachten te maken van een systeem voor
gastleden, zodat alle leden op een gecontroleerde manier iemand op uitnodiging kunnen
laten spelen. Het programmeren van dit systeem zal echter tijd vergen.

▪

Achter de schermen wordt druk gewerkt aan een nieuwe website. Op www.tcdubbeloo.be
valt voorlopig weinig te zien, maar tegen eind dit seizoen zou de nieuwe website online
moeten staan.

▪

Jens Remerij wordt onze nieuwe secretaris. Hij zal zich voornamelijk bezig houden met
ledenbeheer en bovendien ook onze club vertegenwoordigen op social media. Bezoek
alvast eens onze facebookpagina, je vindt er oa een leuk filmpje van de opening van de
pleinen in mei 2019: https://www.facebook.com/tcdubbeloo/

▪

Via je mutualiteit kan je in bepaalde gevallen een deel van het lidgeld recupereren onder
de vorm van een sportbonus. Vraag info bij je mutualiteit, formulieren mogen
doorgestuurd worden naar info@tcdubbeloo.be en zullen in de loop van februari-maart
behandeld worden.

▪

Ten slotte zouden we nogmaals willen vragen om eventueel gewijzigde persoonsgegevens
steeds door te geven zodat we altijd over de juiste gegevens beschikken.

