Lokeren, 8 december 2016

Beste tennisvrienden,
Bedankt voor jullie vertrouwen in onze club. We hopen dat jullie een geslaagd tennisseizoen
achter de rug hebben. Wij blikken graag even vooruit op 2017.
1. DE WEERGODEN
Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, kunnen we op maandag 10 april de eerste ballen
kloppen. En omdat de weergoden ons vaak zo gunstig gezind zijn dat de terreinen lijden
onder de droogte, hebben we besloten om deze winter een grote investering te doen om
jullie tenniscomfort verder te verhogen: vanaf volgend seizoen zullen alle terreinen
beschikken over een automatische besproeiing. Voortaan mag de zon dus voortdurend
volle petrol geven !

2. GRATIS LENTELESSEN VOOR DE JEUGDSPELERS
In overleg met Tennisschool Reinaert, Jan Stilten en zijn team, hebben we besloten om ook
dit jaar de jeugdspelers een reeks van 8 lessen gratis aan te bieden in de lente. Voor de
meesten is dat op woensdagnamiddag; interclubspelers krijgen gratis oefensessies op
vrijdag. De gratis lessen vertegenwoordigen een waarde van min. €50 voor de jongsten en
min. €70 voor de andere jeugdspelers (tot 15 jaar). We nemen dit jaar ook een nieuw
initiatief voor de ‘oudere jongeren’. Op woensdag van 16:30 tot 17:30 organiseren we gratis
begeleid tennis voor de 16- tot 20-jarigen. We starten op woensdag 19 april. Meer info volgt.

3. BIJDRAGEN 2017
Ook dit jaar doen we inspanningen om de bijdragen zo democratisch mogelijk te houden.
We behouden voor de meeste leeftijdsgroepen de prijs nogmaals op het niveau van de
voorbije jaren. Voor kleuters onder de zes jaar (geboortejaar 2012 en later) en voor 70plussers vragen we een bescheiden administratieve vergoeding van €30.
Geboortejaar
2012 - 2015
2008 - 2011
2002 - 2007
1992 - 2001
1948 - 1991
1930 - 1947

Leeftijd
(op 31.12.2017)

tot 5 jaar
6 tem 9 jaar
10 tem 15 jaar
16 tem 25 jaar
26 tem 69 jaar
70 jaar en ouder*

Bijdrage
€ 30
€ 60
€ 80
€ 80
€ 130
€ 30

(inclusief 8 lentelessen twv €50)
(inclusief 8 lentelessen twv €50)
(inclusief 8 lentelessen twv €70)

Gezinsabonnement (ouders en inwonende studerende kinderen): € 340

Mogen we jullie vragen om de bijdrage ten laatste op 1 februari 2017 over te maken op het
nummer BE27 0012 0563 9773 van Tennisclub Reinaert. Met volgende vermelding: naam en
voornaam + geboortedatum van ALLE personen waarop de inschrijving betrekking heeft /
telefoonnummer / e-mailadres. Geen betaling van lidgelden aan de bar.

4. INTERCLUB 2017
Zowel jongeren als volwassenen die volgend seizoen interclub wensen te spelen, moeten
zich zeker tijdig inschrijven. Er zijn steeds meer kandidaten om interclub te spelen en het
aantal ploegen dat we kunnen inschrijven is helaas beperkt. Zorg dus dat je er op tijd bij
bent.
Meer details over de interclubcompetitie vinden jullie op onze website
(www.tennisreinaert.be) en die van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be).
We organiseren een info- en inschrijvingsavond voor de jeugdploegen op woensdag 25
januari 2017 om 19:00. Om jeugdinterclub te kunnen spelen, is het belangrijk om vooraf al
voldoende wedstrijdervaring te hebben. Dat kan via de Kids Toer (voor de starters) en via de
Ethias Tour (vanaf 8 jaar). Deze beide organisaties starten al deze winter. Schrijf je dus tijdig
in om reeds tijdens het winterseizoen voldoende competitie-ervaring op te doen.
De finale inschrijvingsvergadering voor de volwassenen heeft plaats op woensdag 8 februari
2017 om 20:30. Die dag ontvangen we alle kandidatuurstellingen voor de interclubploegen.
Tegen dan moet dus ook de bijdrage 2017 betaald zijn.

5. KIDSTORNOOI INDOOR
Op woensdag 22 februari 2017 (vanaf 14:00) organiseren we het indoor kidstornooi (witblauw-rood). Zeker tijdig inschrijven via de website van Tennis Vlaanderen.
We wensen jullie een goede gezondheid en een voorspoedig nieuw jaar. We hopen jullie ook
in 2017 dikwijls te mogen verwelkomen in de groenstraat.

Sportieve groeten,
Het bestuur van vzw Tennisclub Reinaert.

*De club stelt dit gebaar naar haar senioren als blijk van erkennig voor trouw lidmaatschap en als dank voor de
geleverde inspanningen in het belang van Tennisclub Reinaert over de vele jaren heen. Het is dan ook evident
dat we een kleine voorwaarde stellen aan deze voorkeursbehandeling: we vragen dat deze senioren minstens
3 jaar lid waren in de voorbije 5 jaar. 'Nieuwe' senioren boven de 70 die niet aan deze voorwaarde voldoen, zijn
uiteraard ook van harte welkom in onze club, maar betalen zoals de anderen 130 EUR. Dank voor het begrip.

