
 

 

    

   

  Best Tennisvrienden, 

 

• Beste wensen. 

Allereerst wensen wij jullie allen het beste toe voor 2021.  Een goede gezondheid, veel geluk 

maar vooral ook veel tennisplezier      .  De huidige maatregelen zorgen er echter voor dat 

ons winterseizoen nog steeds niet kan hervat worden.  Van zodra we meer nieuws 

ontvangen houden wij jullie zeker op de hoogte.   

• Voorbereiding Seizoen 2021. 

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. 

Ook onze andere leden kunnen vanaf heden hun lidgeld voor 2021 overschrijven.  De 

tarieven zijn alvast ongewijzigd en terug te vinden op onze website www.ratc.be.  Indien 

vragen, aarzel niet ons te contacteren via info@ratc.be. 

We wensen hierbij ook onze beker Claus teams te bedanken om hun deelname voor 2021 te 

bevestigen. 

• Algemene Vergadering. 

Naar jaarlijkse gewoonte dienen wij ook een Algemene vergadering te houden.  Gezien de 

huidige maatregelen is dit echter fysiek onmogelijk.  We bekijken of  we dit op een andere 

manier vlot kunnen organiseren.  We houden jullie zeker op de hoogte. 

• Activiteiten en planning 2021. 

Net als jullie verlangen ook wij om terug clubactiviteiten te organiseren.  Op dit moment 

werken wij volop aan een planning.  De voorstelling hiervan zal plaatsvinden van zodra we 
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zicht krijgen op versoepelingen.  Eén ding is zeker, we heffen zeker nog even het glas op 

2021 en hopen hierbij op ieders aanwezigheid. 

Ondertussen werden op de club reeds enkele aanpassingen en vernieuwingen doorgevoerd.  

Wij brengen jullie hier binnenkort in een afzonderlijke mail op de hoogte. 

• Dankwoordje. 

Beste leden, 

In de zomer van 2018 vielen wij mede door het faillissement van Fedet even in een diep dal.  

Onze terreinen en infrastructuur waren verouderd, de toekomst zag er even niet rooskleurig 

uit.   

Ondertussen hebben wij heel wat stappen in de goede richting gezet.  Onze hoofdterreinen 

werden volledig vernieuwd en voorzien van nieuwe verlichting en automatische sproei 

installatie.  Met trots kunnen wij nu zeggen dat deze tot de beste terreinen van Vlaanderen 

behoren.  Verder werd ook onze parking, het buitenterras en de brandweg in orde gebracht.  

Er werd geïnvesteerd in een kinderspeeltuin, nieuwe scoreborden en tijdens de huidige 

lockdown werden ook onze kleedkamers onder handen genomen.  Resultaat hiervan zullen 

wij snel met jullie delen.  Sedert de start van het winterseizoen beschikken wij ook terug 

over een clubhuis waar onze leden exclusief van een hapje en een drankje kunnen genieten.  

Tevens werd met de lancering van onze nieuwe website www.ratc.be de toekomstvisie 

verder ingezet. 

Ook voor 2021 wensen wij verdere stappen in de goede richting te zetten.  Binnenkort zullen 

wij onze verdere planning voor 2021 alvast voorstellen. 

Dit alles kan echter niet zonder jullie steun!  Door ieder jaar weer voor RATC te kiezen 

helpen jullie mee aan de heropbouw van onze club.  2020 was dan sportief geen topjaar, het 

geeft ons alvast ruimte gegeven om nu in een hogere versnelling verder te groeien.  Mogen 

wij dan ook vragen om het positieve van onze club naar buiten te dragen en ook in 2021 

voor RATC als uw favoriete tennisclub te kiezen.  Tarieven en info lidgelden zomerseizoen 

2021 kan je alvast op onze website www.ratc.be terugvinden.  Alvast super bedankt voor 

jullie vertrouwen, steun en medewerking aan de heropbouw van onze Club.   

Samen met jullie hopen wij dan ook verder te groeien, moeizame wegen leiden vaak naar 

mooie bestemmingen. 

 

Met dank 

Het Bestuur 
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