
 

NIEUWSBRIEF JANUARI 2023 

Een nieuw jaar betekent ook een nieuw tennisseizoen! Eerst en vooral houden we eraan om jullie 

allen een gezond en schitterend 2023 toe te wensen, zowel op als naast de courts! We durven vragen 

om onderstaande nieuwsbrief grondig door te nemen, er staan toch wel wat belangrijke zaken in, 

o.a. over de lidgelden en de voorjaarsinterclub. 

Lidgelden 
Seizoen loopt van 1 april 2023 tot en met 31 maart 2024 (zoals de verzekering). De lidgelden blijven 

ongewijzigd, lid worden gebeurt opnieuw via de site van Tennis Vlaanderen. Een overzicht: 

 voor 01/02 na 01/02 na 03/07 

-9 jarigen €20 €25 €20 

-13 jarigen €30 €35 €25 

-24 jarigen €50 €60 €40 

volwassenen  €90 €100 €60 

gezinstarief* €200 €225 €140 

 
* Voorwaarde hier is dat alle gezinsleden op hetzelfde adres wonen. Maximum van 8 abonnementen.  

Nog enkele afspraken/opmerkingen: 

▪ Mensen die aangesloten zijn bij een andere club als hoofdclub en lid willen worden van TC 

Dubbeloo, betalen het vooropgestelde bedrag min €15 (kost voor de aansluiting), aangezien 

zij al verzekerd zijn bij Tennis Vlaanderen. Werkwijze is eenvoudig: je betaalt eerst volle pot, 

waarna je zelf mailt naar info@tcdubbeloo.be. Onze penningmeester stort dan €15 terug. 

▪ Mensen die voor 1 februari lid worden, genieten een korting. Mensen die na 03/07 lid 

worden, betalen het zomertarief.  

▪ Lid worden gebeurt via de site van Tennis Vlaanderen: www.tennisvlaanderen.be. Nadat u 

het lidmaatschap heeft aangevraagd, zult u ook meteen kunnen betalen via de site.  

Na betaling krijgt u nogmaals een bevestiging en bent u aangesloten.  Via deze link vinden 

jullie nog een digitale instructie: https://youtu.be/nDXYp5zNEcs  

Mocht u problemen hebben, kan u steeds hulp vragen via info@tcdubbeloo.be. 

▪ We benadrukken graag dat we met deze tarieven bij de goedkoopste tennisclubs uit de hele 

regio horen. Bijkomend voordeel is onze nagelnieuwe infrastructuur, een topverlichting met 

dito sproeisysteem en een prachtige cafetaria met zicht op de terreinen. We zijn er dus van 

overtuigd dat we heel wat waarde geven voor een zeer beperkt lidgeld. Bovendien zijn er 

heel wat speelmogelijkheden op onze club en is het niet nodig om weken vooraf een pleintje 

te reserveren, enkel voordelen dus! 

▪ Spelers die een transfer willen aanvragen om interclub te spelen, kunnen dit doen tot en met 

31/01/2023.  

Interclub 
Mensen die interclub willen spelen, geven tijdig hun reeks en spelerslijst door aan interclubleider 

Thomas via thomas.lievens@tcdubbeloo.be. Doe dit voor 25 januari! U zult altijd een bevestiging van 

inschrijving ontvangen, pas dan is jullie ploeg definitief ingeschreven. Houd rekening met de juiste 
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klassementen en de beschikbaarheid van de spelers. Aan de kapiteins vragen we om hun ploeg aan 

te sporen om tijdig hun lidgeld te betalen. Mensen die interclub spelen, moeten lidgeld betalen 

voor 31 januari.  

Reglement reservaties + gastspelers 
Het digitale reservatiesysteem blijft behouden, net als het systeem van gastleden. Op deze manier 

kunnen leden op een gecontroleerde manier iemand op uitnodiging laten meespelen. Uiteraard 

spreekt het voor zich dat het voordeliger is om lid te worden en dat u op deze manier ook de 

clubwerking verder ondersteunt.  

De spelregels van het reservatiesysteem:  

Elk lid mag vier actieve reservaties lopen hebben binnen een periode van 14 dagen. Een 

actieve reservatie betekent een reservatie van 1 uur. Tussen enkel- en dubbelspel wordt 

geen onderscheid gemaakt. Mensen die twee uur na elkaar willen spelen, kunnen dit perfect 

doen, dit telt dan als twee actieve reservaties. Na afloop van de speelbeurt, komen de 

reservaties meteen weer vrij en kan er bij wijze van spreken al voor de volgende dag 

gereserveerd worden. 

Wat gastspelers betreft: 

▪ Per reservatie moet er minstens 1 lid aanwezig zijn, maximaal drie gastspelers per reservatie 

dus.  

▪ Elk lid mag 4x per seizoen een gastspeler uitnodigen.  

▪ Elke gastspeler kan 4x per seizoen op de club spelen. Als een gastspeler meer dan 4x wil 

spelen, moet hij/zij lid worden. 

Zomerstages jeugd 
Ook dit jaar worden opnieuw twee zomerstages georganiseerd in volgende weken: 

▪ 3-7 juli 

▪ 24-28 juli  

Concrete info volgt nog, het succesconcept wordt uiteraard niet gewijzigd en jullie kunnen de data 

alvast in jullie agenda noteren voor de vakantieplanning. 

Aanleg terreinen 
Vorig jaar waren de terreinen op tijd klaar, ook dit seizoen streven we naar 1 april als 

openingsdatum voor de terreinen. Dit werd ook zo beloofd door Farys en Stad Eeklo. Op deze manier 

kunnen jullie zo snel mogelijk genieten van jullie uurtjes tennis.  

Varia 
▪ Via de mutualiteit kan je een deel van het lidgeld recupereren onder de vorm van een 

sportbonus. Vanaf nu kunnen formulieren rechtstreeks gedownload worden via jullie 

profiel op www.tennisvlaanderen.be. Belangrijk is dat jullie ingelogd zijn. 

▪ We vragen jullie om eventueel gewijzigde persoonsgegevens (adres, mailadres etc) steeds 

door te geven zodat we altijd over de juiste gegevens beschikken.  

▪ Wie lid wordt, krijgt een mail van TennisVlaanderen met een kortingscode van €10 op 

www.tennisdirect.be. Geen excuus om met oude schoenen te komen spelen dus! 

▪ Vragen of opmerkingen? Geef deze gerust door via info@tcdubbeloo.be. 
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Het bestuur van TC Dubbeloo wenst u en uw dierbaren van harte een gezond en sportief 2023! 


