TC Roosendael vzw
Vissenakenstraat 333
3300 Tienen
www.tcroosendael.be

Beste Tennisliefhebber,
In onze eerste nieuwsbrief van 2018 gaven we jullie info mee betreffende onze kampen. Helaas werd
de datum van kamp 3 fout weergegeven. Hieronder alvast een correctie.
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: 27/08/2018 tot 31/08/2018

Aangepast !!

Dag van de vrijwilliger
Gedurende het voorbije jaar hebben wij ook weer een beroep kunnen doen op
een talrijke groep vrijwilligers om onze club draaiende te houden. Deze
vrijwilligers zijn zeer kostbaar voor onze club en daarvoor willen wij hen graag
op een gepaste manier bedanken. We nodigen hierbij alle vrijwilligers uit op
spaghettifestijn en dit op zondag 25 februari 2018 om 11u30.
Heb ook jij meegewerkt in 2017 en heb je zin om mee aan tafel te schuiven, schrijf dan vlug in via
tcroosendael@gmail.com of contacteer Maurits en dit voor 18/02.
Wens ook jij mee te werken als vrijwilliger in 2018 ? Geef gerust een seintje.
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”.
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

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 op 03/03/2018
Zaterdag 3 maart staat de jaarlijkse snoeidag op het programma. Iedereen
weet dat vele handen licht werk maken, wie dus een handje wil komen
toesteken is van harte welkom. Om de krachten op peil te houden voorzien
wij jullie van een heerlijke maaltijdsoep.
Om in te schatten voor hoeveel personen wij eten moeten voorzien graag
een seintje vooraf, via mail of rechtstreeks bij Maurits. (0495/580224)
Iets nieuws! TROOPER.be:
De nieuwe manier voor online aankopen met voordeel voor een organisatie naar keuze.
Samengevat:
1.Surf via https://www.trooper.be/tcroosendael naar jou favoriete webshop.
2.Selecteer: TCRoosendael Vissenaken als jouw favoriete club.
3.Per aankoop gaat er een bijdrage naar TCR.
Neem vlug een kijkje want met elke aankoop via deze website steunen jullie onze club.
Alvast hartelijk dank.

Verantwoordelijke uitgever: Maurits Nieuwling – Jodenbeemdstraat 2 3300 Kumtich

