
 

 

 SEIZOEN 2021 

Beste tennisvrienden en sympathisanten, 
 

• Wij kijken er enorm naar uit om aan het nieuwe seizoen te kunnen beginnen en hopen jullie 
dan ook allen weer te mogen verwelkomen op onze club om samen te kunnen genieten van 
het sporten en een gezellige babbel. Helaas door het Corona verhaal moeten wij voorlopig 
nog wat geduld hebben, maar wij hopen vanaf 1 April groen licht te krijgen om alle 
activiteiten weer te laten starten en dan hopelijk ook zonder nog extra maatregelen. Wij 
houden jullie zeker op de hoogte als we meer nieuws hebben. 

 

• Bij deze laten we jullie ook weten dat Els Pirar onlangs besloten heeft om af te treden als 
bestuurslid, wij betreuren dit ten zeerste en willen haar alvast via deze weg bedanken voor al 
die jaren trouwe dienst en inzet. 
Haar taken als secretaris en als verantwoordelijke van de werkgroep “accommodatie”   zullen     
worden overgenomen door Werner Moors en haar taken als verantwoordelijke van de 
werkgroep “sponsoring” door Sabine Requilé. (zie organigram in bijlage) 
 

• Ondanks dat we nog geen groen licht hebben om het nieuwe seizoen te kunnen starten, 
maar wij er wel goede hoop in hebben dat dit vanaf 1 april zal kunnen, geven wij hier ook nog 
een overzicht van de lidgelden voor 2021. 
 
- Kids < 8 jaar : 10 € 
- Jeugd 8 – 12 jaar : 30 € 
- Jeugd 13 – 18 jaar : 60 € 
- Studenten 19 – 25 jaar : 75 € 
- Senior : 100 € 
- Gezinsabo : 250 € 
- Niet-spelend lid : 20 € 
 

Overschrijven kan op het rekeningnr. BE81 1030 6512 1424 met de mededeling “NAAM/NAMEN 
LIDGELD 2021”. 
 
Inschrijven kan via mail naar loonsetc@loonsetc.be of online via tennisvlaanderen / klik hier en vul de 
gevraagde gegevens in. 
 
Opgelet, interclubspelers en speelsters zijn verplicht hun lidgeld te storten uiterlijk op 12 Maart. 
 
 

• Graag herinneren we jullie er ook nog aan dat de inschrijvingen van de interclubploegen door 
Tennis Vlaanderen werd verlengd tot zondag 14 Maart. (zie ook bijlage) De ploegen kunnen 
worden doorgegeven aan André Baldewijns via mail naar andre.baldewijns@telenet.be of via 
zijn gsmnr. 0496/257177 tot uiterlijk vrijdag 12 Maart. 

 

• Met heel veel blijdschap melden we ook dat Céline Lowette ons team terug zal komen 
versterken, zij zal Lisa Vandermeer ondersteunen in de werkgroepen “jeugd & tennislessen 
en open club tornooi” aangezien Lisa de komende maanden drukke tijden tegemoet gaat met 
haar privé activiteiten. 
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Lisa en Céline zullen trouwens de personen, die betrokken zijn met de winterlessen die 
grotendeels niet zijn kunnen doorgaan door de Corona maatregelen, zeer kortelings 
persoonlijk op de hoogte brengen hoe we dit op een correcte manier wensen af te handelen. 
In de volgende “nieuwsbrief” zullen we jullie ook de nodige info bezorgen wat betreft het 
Paaskamp en de lentetrainingen voor de jeugd. 

 

• Via deze weg willen wij ook graag een oproep doen of er iemand van jullie of misschien 
iemand die jullie kennen interesse heeft in de job van “poetshulp kantine”? Voor meer info 
kunnen geïnteresseerden zich altijd wenden tot Bruno Vanistendael via mail naar 
brunovanistendael@hotmail.com of via zijn gsmnr. 0499/759807. 
 

 
Graag houden wij jullie verder op de hoogte via een volgende “nieuwsbrief” en indien jullie nog 
vragen hebben kan je ons altijd contacteren via loonsetc@loonsetc.be . 
 
 
Met sportieve groeten, 
 
Het LTC bestuur. 
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