
 

 

   Nieuwsbrief Mei 2020 

   

  Beste Tennisvrienden, 

 

Op maandag 4 Mei gaat het zomerseizoen voorzichtig van start. 

Denken jullie ook nog aan de betaling van het lidgeld ?  In het bijzonder ook interclubspelers die 

reeds eerder aangesloten werden bij TV en hierdoor reeds toegang kregen tot het reservatiesysteem.  

Aan de spelers die tot op heden hun lidgeld nog niet in orde brachten vragen wij nadrukkelijk dit voor 

het einde van deze week te doen.  Het betalingsbewijs mag je doormailen naar info@ratc.be.  Reeds 

gemaakte reservaties zullen dan behouden blijven.   

Indien geen betaling ontvangen wordt de toegang tot het reservatiesysteem geblokkeerd alsook de 

reservaties geannuleerd tot de betaling wordt ontvangen! 

Voor alle duidelijkheid delen we nog even de tarieven mede: 

Senior: 130€ -> geboren in 2011 of ouder 
Senior nieuw lid  - 115€ -> geboren in 2011 of ouder 
Junior (t/m 18 jaar)  - 60 € -> geboren in 2002 t/m 2007 
Kids (t/m 8jaar) – 25€ -> geboren in 2012 of later 
Mini Juniors  (t/m 12 jaar) – 35€ -> geboren in 2008 t/m 2011 
Familie-abonnement: 325€ - gezinsleden gedomicilieerd op hetzelfde adres 
 

Deze zomer plannen we voor onze leden een Clubkampioenschap.  In bijlage kan je de nodige info 

terugvinden.  De Dubbel-reeksen zijn gezien de huidige maatregelen nog onder voorbehoud.  We 

hopen allemaal dat deze snel worden versoepeld zodat we weer volop “dubbel” tennis plezier 

kunnen beleven.  

Ook onze tennisschool zal haar activiteiten terug opstarten.  Wie interesse en/of vragen heeft kan 

hierbij telefonisch contact opnemen met Els Callens – 0486.24.39.39 of per mail naar 

elscallenscoaching@gmail.com.   

Om al onze leden tenniskansen te bieden zal er geen les gegeven worden op: 

• donderdagavond vanaf 19u 

• dinsdag - en vrijdagnamiddag tussen 13u en 16u 

• maandag - en woensdagvoormiddag tussen 9u en 13u 

• dinsdag - en donderdagvoormiddag tussen 9u en 11u 
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Er mag maximum 1 terrein voor de lessen gebruikt worden met uitzondering van woensdagnamiddag 

van 13u tot 16u en zaterdagvoormiddag van 9u tot 13u.  Dan worden beide terreinen gebruikt voor 

eventuele groepslessen.   Geen individuele reservaties mogelijk.   

Opgelet: ook het lidgeld van de leerlingen van de tennisschool moet betaald zijn VOOR aanvang 

van de lessen!  Het bewijs van betaling mag doorgemaild worden naar info@ratc.be. 

We doen ons uiterste best om iedereen zo snel mogelijk aan te sluiten. 

Tot slot hopen wij vanaf komende maandag plichtsbewuste leden te zien die zich perfect aan de 

maatregelen en de opgelegde regels houden.   

Blijf ons volgen op Facebook – Instagram en onze vernieuwde website ratc.be om “up to date” te 

blijven ! 

 

  

Hou jullie veilig en Gezond ! 

Sportieve groet 

Hopelijk tot snel 

Het Bestuur 
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