Flashmail 1/2020
Voorwoord van de voorzitter
Beste Tennisvrienden,
Aan de start van het nieuwe jaar wil ik jullie allen een gezond en goedlachs jaar toewensen; een jaar vol
vreugde, amusement en liefdevolle momenten met familie en vrienden.
Voor sommigen heeft de Kerstman misschien al wel de felbegeerde tennisracket of het langverwachte outfitje
gebracht en kan het seizoen niet snel genoeg van start gaan; voor anderen onder jullie kriebelt het momenteel
nog iets minder.
Geen getreur: 2020! Het klinkt niet alleen veelbelovend. Ik weet dat WIJ (het bestuur en jullie, leden) er wel
weer alles aan zullen doen om van ONZE club niet alleen de mooiste, maar ook de gezelligste club van de streek
te maken. Dé club waar competitie én vriendschap hand in hand gaan.
Houd 3 april 2020 vrij in jullie agenda, want dan vliegen we er weer met z'n allen in !!
TC Roosendael rekent ook op jullie!
Groetjes,
Ann.
Lidgeld 2020
Vroegbetalers worden beloond met een korting op het lidgeld.
Abonnementsformule
Kinderen geboren 2012 en later
Jeugd geboren 2008 tot 2011
Jeugd geboren 2002 tot 2007
Studenten (met studentenkaart hoger onderwijs)
Volwassenen
Familie abonnement (onder één dak wonend)

Tarief voor 31/01/2020
€ 10
€ 30
€ 55
€ 85
€ 130
€ 280

Tarief vanaf 01/02/2020
€ 15
€ 35
€ 60
€ 90
€ 135
€ 290

Het lidgeld van Tennis Vlaanderen is automatisch inbegrepen waardoor het mogelijk is om deel te nemen aan
interclub en tornooien alsook een verzekering tegen ongevallen met uitbreiding tegen hartfalen.
Als je wil sponsoren met voordelen op je lidgeld, neem dan contact op met Maurits Nieuwling of David Vinck.
Alle sponsorformules vind je in ons sponsorplan op onze website.
Lid word je door het lidgeld te storten op rekeningnr BE85 3630 0759 1706 met vermelding van de naam of
namen van de aan te sluiten leden en het type abonnement.
Snoeidag
Naar jaarlijkse traditie houden we op 29 februari onze snoeidag. Wil je graag een handje helpen om ons
prachtig terrein weer klaar te stomen tegen de zomer dan horen wij het graag. Kennisgeving per mail op
TCRoosendael@gmail.com
Interclubspeler
Gezien de administratieve verplichtingen tegenover Tennis Vlaanderen vragen wij u om de lidgelden te willen
voldoen ten laatste op 31 januari 2020. Zo geniet je ook van onze extra korting. (zie tarieven lidgeld 2020)
Nog geen ploeg ingeschreven ? Doe het dan voor 15/01 bij David (volwassenen) of Kevin (jeugd).
Zomerkampen
De data van de zomerkampen zijn gekend. Inschrijven kan vanaf 2 januari 2020.
Prijs per kamp: leden € 90 en niet-leden € 100.
Kamp 1: 06/07/2020 tot 10/07/2020
Kamp 2: 03/08/2020 tot 07/08/2020
Kamp 3: 24/08/2020 tot 28/08/2020

Opgepast !
**Inschrijving is pas van kracht na betaling per overschrijving op de rekening van TCRoosendael BE85 3630
0759 1706 met vermelding van de naam van de deelnemer en voor welk kamp.
Jeugdvriendelijke tennisclub label
Ook dit jaar hebben we wederom het Jeugdvriendelijke tennisclublabel gehaald en dit met onze hoogste score
ooit. Een dikke proficiat aan onze jeugdwerkingscel.

***Gelukkig Nieuwjaar vanwege gans het bestuur van TCR***
Mvg,
Het Bestuur.

