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Beste Tennisliefhebber,
Voorwoord van de voorzitter
Graag wil ik u namens het voltallige bestuur een zeer gelukkig en voorspoedig 2018 toewensen.
Laten we er samen opnieuw een zeer leuk jaar van maken, waar leute de bovenhand blijft hebben,
zowel op als naast het veld.
Wij trachten er alvast alles aan te doen om er voor te zorgen dat het op onze club een zeer
aangenaam vertoeven is voor ieder van jullie, competitief, recreatief, jong en iets ouder.
Dit jaar worden de douches volledig gerenoveerd, zodat de sporters nadien
een 'frisse' pint kunnen drinken aan de toog.
Zoals elk jaar staan wij open voor nieuwe leuke ideeën en hopen wij te kunnen
rekenen op heel wat helpende handen. Samen maken wij immers van onze
club 'de mooiste club'.

Wij kijken er met z'n allen naar uit!
Tot gauw.
Ann

In onze eerste nieuwsbrief van 2018 wensen we jullie te informeren over het komende seizoen.

Seizoensopening
Noteer alvast 30 maart 2018 in jullie agenda voor een feestelijke opening met uiteraard een
optreden van de “Roosendael All Star Band & Friends” of inmiddels beter gekend in Tienen en
omstreken als “The Advantage”.

Start 2 Tennis
TC Roosendael blijft zich inzetten voor startende
tennissers. Meer info binnenkort op onze
website.

Snauwaertclub
Ook dit jaar kunnen onze Leden werderom genieten van de anbiedingen van Snauwaert. Al onze
leden kunnen via de website van Snauwaert materiaal bestellen (racketten, ballen, tassen, ...).
Bij registratie op de website wordt gevraagd om het
clubnummer van TC Roosendael (5044) in te geven.
Hiermee krijg jij een korting op je bestelde materiaal en,
hiermee steun je je club.
Bij je registratie ontvang je ook een kortingsbon van
5%...
Gedurende het komende seizoen bieden we ook de mogelijkheid aan onze leden om gratis een deel
van de verschillende racketten te testen.
Meer info aangaande Snauwaert: http://nl.snauwaert.com/

Interclub 2018
Interclub kapitein: Stel je ploeg samen en geef deze voor 25/01 door aan Ludwig Stillaert of via ons
algemeen mailadres: 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 2018. Zo geniet je ook van onze extra
korting.

Lidgeld 2018
Vroegbetalers worden beloond met een korting op het lidgeld.
Abonnementsformule
Kinderen geboren 2010 en later
Jeugd geboren 2006 tot 2009
Jeugd geboren 2000 tot 2005
Studenten (met studentenkaart hoger onderwijs)
Volwassenen
Familie abonnement (onder één dak wonend)

Tarief voor 31/01/18
€ 10
€ 30
€ 55
€ 85
€ 125
€ 275

Tarief na 31/01/2018
€ 15
€ 35
€ 60
€ 90
€ 130
€ 285

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.
Sweaters
Sweaters met Logo verkrijgbaar aan 30 € van het merk Fruit of the Loom. Allen een 280gr goede
kwaliteit. Verschillende kleuren beschikbaar.
Meer info: David Vinck

Zomerkampen
De data van de zomerkampen zijn gekend. Inschrijven kan vanaf januari 2018.
Prijs per kamp: leden € 85 en niet-leden € 100.
Kamp 1: 02/07/2018 tot 06/07/2018
Kamp 2: 30/07/2018 tot 03/08/2018
Kamp 3: 20/08/2018 tot 24/08/2018
Jeugdwerking
Ook namens de voltallige jeugdwerking, willen we jullie een geweldig 2018 toewensen. We willen in
2018 de kwaliteit van onze jeugdwerking nog verder verhogen. Daarom zullen we vanaf dit jaar met
verschillende verantwoordelijken werken onder leiding van Kevin Jelu (hoofdtrainer TC Roosendael)
en Frederic Smets (overkoepelend coördinator).
We hopen in 2018 alle vertrouwde gezichten en ook alle nieuwe gezichten uit de winterlessen terug
te mogen verwelkomen op TC Roosendael. Om hen goed in de watten te leggen zullen er tal van
activiteiten georganiseerd worden. Bovendien zullen we dit jaar ook voor heel wat instructiefilmpjes
(bijvoorbeeld: https://www.youtube.com/watch?v=tdWu46IbruU) zorgen die iedereen kunnen
verder helpen in de tenniswereld.
Alle informatie over de jeugdwerking zal verschijnen op de website en de volgende sociale media:

Updates en info op onze website: www.tcroosendael.be of op onze facebookpagina.
Het Bestuur,

Verantwoordelijke uitgever: Maurits Nieuwling – Jodenbeemdstraat 2 3300 Kumtich

