
 

 

    

   

  Beste Tennisvrienden, 

 

• Zomerseizoen 2021 van start      . 

Dankzij de hulp van heel wat medewerkers hebben wij afgelopen Zaterdag 20 Maart de 

ballon kunnen opbergen.  Dit betekent dat leden die hun lidgeld reeds betaald hebben 

kunnen reserveren op terreinen 3 tot 6.   Onze gravel terreinen 1 & 2 hebben momenteel 

nog wat extra onderhoud nodig.  Bij droog weer zullen deze vanaf Maandag 29 maart ter 

beschikking zijn.  We bedanken hierbij nog even extra al onze helpers van afgelopen 

zaterdag om dit mogelijk te maken alsook Monique die zich dagelijks keihard inzet om de 

terreinen optimaal te krijgen ! 

Monique Luyckx krijgt vanuit het bestuur het mandaat om enerzijds te controleren op de 

correcte schoenen op de terreinen en anderzijds op het correct naleven van het 

reservatiesysteem.  Het betreden van de terreinen mag enkel en alleen indien het lidgeld 

werd betaald.   Zij mag ten allen tijde spelers weigeren de terreinen te betreden indien niet 

aan de voorwaarden is voldaan.    Tot en met zondag 28 Maart knijpen wij nog een oogje 

dicht indien de lidgelden ons nog niet hebben bereikt.   Vanaf maandag 29 Maart zullen de 

regels strikt worden toegepast.   

Verder maken wij graag nog volgende afspraken: 

• Reserveren doe je altijd onder de namen van de spelers die op het terrein staan 

o Bij enkelspel reserveer je steeds op 2 namen 

o Bij dubbelspel reserveer je steeds op 4 namen 

• Terreinen enkel betreden met (gravel) tennisschoenen. 

• Na het spelen worden alle terreinen gekeerd van draad tot draad !! Niet enkel het 

speelveld.  Stop hiervoor 2 minuten voor het verlopen van uw reservatie. 

• De gravelterreinen kunnen in den beginne gevoelig zijn voor putjes, vul deze terug op 

met gravel en stamp deze aan.  Tussendoor zorgt Monique voor het wellen. 

• Monique heeft steeds het recht toegang tot de gravel terreinen te weigeren indien 

de toestand van het veld dit verreist.   

 



 

Woordje van de nieuwe voorzitter Eddy Depauw: 

Beste Tennisvrienden, 

Eerst en vooral wens ik iedereen te bedanken voor het vertrouwen die in mij werd gesteld.  

Samen met de eigenaars en uitbating gaan we volop aan de slag om RATC verder uit te 

bouwen tot een grote kwaliteitsvolle tennisclub.  Afgelopen weken hebben wij niet 

stilgezeten en werden reeds heel wat projecten in de steigers gezet waarvan het resultaat 

binnenkort op de club te zien zal zijn.  In de eerste plaats wensen wij een club te zijn met een 

goede jeugdwerking en een familieclub met een sterke competitie uitstraling.  We zetten 

ons hierbij ook sterk in om ons imago en onze uitstraling te verbeteren.   Opbouwen gebeurt 

met vallen en opstaan en met een gans team.  Wij hopen dus de komende maanden bij 

enkele projecten ook op steun van vrijwilligers te kunnen rekenen.  Graag wens ik ook even 

te benadrukken dat het positief uitdragen van de club een van de grootste steunpillaren is 

van een goede werking.  Mag ik dan ook vragen bij mogelijke vragen, twijfels, opmerkingen 

steeds contact op te nemen via info@ratc.be zodat wij de nodige en vooral correcte info 

kunnen bezorgen.  Laat ons onze club terug met trots uitdragen en er top zomerseizoen 

2021 van maken. 

Met sportieve groet  

Eddy Depauw  
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