
 

 

  Nieuwsbrief Uitbating 

  Betreft: Compensatieregeling Vaste terreinen Winter 2020. 

   

  Beste Sportvrienden, 

Ons winterseizoen werd kort na de start getroffen door strenge ‘Covid 19’ maatregelen.  Lange tijd 

koesterden wij de hoop dat een herstart eventueel mogelijk zou zijn zodoende het indoor tennis te 

kunnen hervatten.  Helaas moeten wij vaststellen dat hier momenteel nog geen enkel perspectief 

kan geboden worden en het einde van het winterseizoen stillaan nadert. 

We hebben dan ook besloten om over te gaan tot een compensatieregeling wat betreft de vaste 

terreinen voor de winterperiode 2020. 

Ook de uitbating kent momenteel harde tijden, naast een moeilijke 1ste lockdown volgde er al snel 

een 2de tijdens de winterperiode wat doorgaans de ‘topperiode’ van ons jaar betreft.  Financieel is dit 

voor ons, zeker na de vele investeringen van de laatste 2 jaar, een moeilijke periode.  Ook onze vaste 

kosten blijven helaas oplopen.  Opbouw en afbraak van de ballon, elektriciteit, gas,…  Desalniettemin 

hebben wij de beslissing genomen om de huur van de vaste winterterreinen zo sterk mogelijk te 

compenseren.  Indien er  versoepelingen plaatsvinden in een van de komende weken blijven jullie 

absoluut welkom om op jullie vast uur en terrein te komen tennissen en dit tot en met Zondag 11 

April. 

Wij hopen echter op jullie begrip dat de compensatie niet zal gebeuren in een terugbetaling maar 

wel in een compensatie naar het komende winterseizoen 2021-2022 toe.  Hierbij zullen wij voor de 

volgende winterperiode slechts een huur van maximaal 15%  van het totaalbedrag aanrekenen.   

We begrijpen dat in een uitzonderlijke situatie een overplaatsing van het terrein naar het komende 

winterseizoen misschien niet mogelijk is.  Deze personen mogen contact opnemen op het mail adres 

wim@bowlingstones.be.  Hierbij zullen we samen de situatie bekijken en een regeling trachten te 

vinden. 

Verder wensen wij jullie nog even mede te delen dat ondanks het moeilijke jaar 2020 we klaar staan 

met de intentie om de club en de accommodatie verder uit te bouwen.  Zo hebben we bijvoorbeeld 

van de sluiting gebruik gemaakt om de kleedkamers op te frissen -> sfeerbeeld zie onderaan. 

Tot Slot: 

Komende periode is doorgaans een moment waarbij men nadenkt over het aansluiten of 

heraansluiten bij hun geliefde tennisclub.  Mogen wij hierbij even de aandacht vestigen op een mooie 

club in wording namelijk Royal Antwerp Tennis Club.  Deze accommodatie is jullie reeds gekend 

omwille van de wintercompetitie maar ook tijdens de zomermaanden is het hier gezellig vertoeven.  

Onze Gravel terreinen werden kortelings vernieuwd en zijn voorzien van automatische sproei 
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installatie en verlichting.  Met trots kunnen wij zeggen dat deze tot de beste in Vlaanderen behoren.  

Verder beschikken we over All-weather courts waar we, na wat regenweer, snel terug over kunnen 

beschikken.  Ook competitief met verschillende teams in de interclub, beker claus,… zijn we sterk 

actief.  Extra teams zijn uiteraard zeer welkom.  Onze tennisschool onder leiding van Els Callens zorgt 

dan weer voor kwaliteitsvolle stages en lessen voor zowel kinderen als volwassenen.  Tijdens de 

zomer organiseren we heel wat activiteiten voor onze leden.  We hebben de uitstraling van een 

warme aangename familieclub en wensen jullie er graag bij.  Indien interesse aarzel dan niet om onze 

website te raadplegen voor info en tarieven.  www.ratc.be / info@ratc.be en hopelijk mogen wij 

jullie deze zomer als nieuw lid ontvangen. 

Met Sportieve groet 

Wim Gryson 
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