Beste Tennisvrienden,
•

Algemene Vergadering 2021

Sedert Maandag 1 Maart kunnen jullie op onze website www.ratc.be alles terugvinden wat
betreft de Algemene Vergadering. Neem even de tijd om de nodige documenten door te
nemen en geef zeker uw stemming door. Iedere mening is voor ons belangrijk. Vragen,
bemerkingen mogen steeds worden doorgemaild naar info@ratc.be Stemmen kan tot en
met Maandag 15 Maart.
•

Zomerseizoen start officieel op Maandag 29 Maart !

Bij deze kondigen wij graag de start van ons zomerseizoen aan. Terreinen 1&2 zullen
binnenkort speelklaar gemaakt worden. De ballon zal worden afgebroken op Zondag 21
Maart (verwacht in de voormiddag). Hiervoor dienen wij net als vorig jaar te beschikken
over heel wat helpers. Noteer deze datum alvast in jullie agenda, wij informeren jullie
binnenkort over de verdere details. Vanaf Maandag 29 Maart worden alle terreinen
opengesteld voor onze leden ! De Maatregelen laten zowel dubbel als enkelspel toe dus wij
hopen jullie met z’n allen terug te mogen verwelkomen. De Cafetaria blijft helaas nog dicht
tot 1 Mei, Toiletten zullen wel beschikbaar zijn.
Net als vorig jaar zal er ook in 2021 gewerkt worden met het online reservatiesysteem van
Tennis Vlaanderen. Om toegang te krijgen tot het systeem dient het lidgeld betaald te zijn.
Wie geen lidgeld betaald heeft krijgt geen toegang tot de terreinen. Mogen wij dus met
aandrang vragen snel het nodige te doen ter betaling van het lidgeld. Dit kan nog steeds op
het rekeningnummer BE76 2200 2031 7795 met duidelijke vermelding van naam en
voornaam.
Compensatieregeling dag abonnementen winter 2021.
Er werd reeds een regeling getroffen voor de wintercompetitie alsook voor de vaste
terreinen van afgelopen winter. Wat betreft de dag abonnementen wensen wij ook de
keuze te maken om deze niet terug te betalen maar te compenseren naar het winterseizoen
2021-2022. Zo vragen wij voor het winterseizoen 2021-2022 slechts 15% van het totaal
bedrag te betalen zijnde 18€. Met dank alvast voor jullie begrip.
Problemen mailsysteem

Hoewel wij onze nieuwsbrieven versturen aan de hand van de ledenlijst en email gegevens
in Tennis Vlaanderen, blijken er toch nog enkele problemen te zijn. Samen met onze website
beheerder hebben wij een oplossing gevonden en zullen wij binnenkort overschakelen op
een professioneler systeem om de e-mails te versturen. Mogen wij in tussentijd vragen dat
leden die problemen ondervinden contact opnemen op info@ratc.be zodat wij deze
nieuwsbrieven ook even individueel kunnen versturen.
We kijken alvast uit naar een sportief en coronavrij zomerseizoen.
Sportieve groet,
Het Bestuur

