
 

 

    

   

  Best Tennisvrienden, 

 

• Algemene Vergadering. 

Momenteel zijn we volop bezig met het voorbereiden van de Algemene Vergadering 2021.  

Gezien de geldende maatregelen zullen wij dit enigszins anders organiseren.  Leden die zich 

wensen kandidaat te stellen om tot het bestuur toe te treden dienen hun kandidatuur per 

mail in te dienen via info@ratc.be en dit ten laatste op Maandag 15 Februari.    Vanaf 

Maandag 1 maart zullen jullie op onze website www.ratc.be onder rubriek Algemene 

vergadering 3 subrubrieken terugvinden. 

1. Financieel verslag 

2. Toekomstvisie bestuur 

3. Online stemming en goedkeuring 

Tot en met woensdag 10 Maart zullen jullie de mogelijkheid krijgen om eventuele vragen 

door te sturen op info@ratc.be.  Wij houden ons eraan alle vragen ten laatste op Vrijdag 

12 Maart te beantwoorden.  Nadat jullie de nodige informatie hebben doorgenomen 

mogen jullie overgaan tot de online stemming en goedkeuring.  Deze dient ten laatste te 

gebeuren op Maandag 15 Maart.  Aangezien we dit jaar ook een statuutswijziging wensen 

door te voeren is het van algemeen belang dat zo veel mogelijk leden hun stem 

uitbrengen. 

• Interclub Volwassenen. 

Met de vaccinaties en de lente in het vooruitzicht hopen wij alvast hoopvol uit te kijken naar 

het zomerseizoen 2021 die hopelijk zorgeloos mag verlopen. 

Mogen wij onze volwassen interclub teams alvast vragen zich te melden bij Naomi 

Bonnafous zodat de inschrijvingen vlot kunnen verlopen.  Naar jaarlijkse gewoonte vragen 

wij de deelnemers aan de interclub hun lidgeld voor 14 februari 2021 over te schrijven op 

rekeningnummer BE76 2200 2031 7795. 
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• Zomerlidmaatschap Seizoen 2021 -2022. 

Beste leden, aarzel alvast niet jullie zomerlidmaatschap seizoen 2021 – 2022 in orde te 

brengen.  Lidgelden ontvangen wij graag per overschrijving op rekeningnummer               

BE76 2200 2031 7795.  Onze tarieven zijn alvast ongewijzigd en terug te vinden op onze 

website www.ratc.be.  Maak van de gelegenheid ook gebruik om onze club in jouw directe 

omgeving positief uit te dragen en mee te helpen tot het mobiliseren van nieuwe leden.   

Samen met jullie maken wij er graag een mooie club van.        

 

• Voorbereiding Seizoen 2021 – 2022. 

Ook volgende voorbereidingen voor het komende seizoen werden reeds getroffen. 

- De outdoor tennisterreinen, terrein 1 – 2 – 7 en kidsterrein, zullen ten laatste 

speelklaar zijn op 1 April 2021.  Van zodra een specifieke datum gekend is delen 

wij deze zeker mede.   

- De kleedkamers werden opgefrist. 

- Het groenonderhoud op en rond de terreinen wordt grondig onder handen 

genomen. 

- Investeringen met betrekking tot de algemenen uitstraling van de club werden 

verder doorgevoerd. 

- Grondige doorlichting /  analyse van de club en de tennisschool werd 

uitegevoerd.  Nieuw toekomstplan en visie werd opgesteld. ( later meer … ). 

- Grondige analyse financiële situatie 2020 – opmaak budgettering 2021. 

Onderaan alvast enkele sfeerfoto’s. 

• Compensatie winterseizoen. 

Zoals velen onder jullie weten is het winterseizoen op RATC in handen van de uitbating en 

staat dit dus volledig los van RATC.  Eigenaar en uitbating laten alvast weten dat men het 

afgelopen winterseizoen zeker op een eerlijke manier zal compenseren.  Jullie zullen dan ook 

binnenkort rechtstreeks door Wim worden gecontacteerd voor verdere toelichting.  Indien je 

ondertussen toch een dringende vraag hebt kan je deze doorsturen naar 

wim@bowlingstones.be. 

We kijken alvast uit naar een sportief en coronavrij zomerseizoen. 

Sportieve groet,  

Het Bestuur 
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