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Kalender:


zon 28 maa ‟10 - 14.30u
Infomiddag reservatie



zat 3 april ‟10 - 14.30u
A.V.— Openingsreceptie



zat 17 april ‟10 - 13.30u
Starthappening



maa 19 april ‟10 - 20u
Vergadering interclubleiders





vrij 23 april ‟10 - 19u

Eind vorig jaar moesten we afscheid
nemen van Theo Vermeiren, onze
oud-voorzitter. Wij herinneren ons
Theo vooral als een bijzonder gedreven man; vaak al voor dag en dauw
in de weer om de terreinen in optimale conditie te houden. Daarnaast
heeft hij samen met zijn ploeg gewerkt aan de verdere uitbouw van
onze club tot de omvang die ze vandaag de dag kent. Aan ons de uitdaging om verder te werken aan de
uitstekende reputatie van TC Peerdsbos en zo Theo‟s werk eer aan te
doen.

Op de site komt ook een rechtstreekse link naar het nieuwe reservatiesysteem. Op 28 maart en op 3
april geven we hierover een demonstratie in het clubhuis.

Gelukkig zijn er ook een aantal za-

Michel

NIEUWE WEBSITE

Eind april surf je naar
www.tcpeerdsbos.be.
Pas online je gegevens
aan of schrijf je in voor
één van onze activiteiten.

ACTIVITEITEN in de kijker

Discoparty: tijd voor een
“nostalgisch, foute party”
Schemertornooi: nodig een
dubbelpartner uit van een
andere club en beleef een
reuze gezellige avond
( nacht??)

Met sportieve groeten

Algemene ledenvergadering
Agenda
Verwelkoming
Verslag van het afgelopen werkjaar

zat 1 mei ‟10 - 21u

Vooruitzichten voor 2010

Schemertornooi

De vorige site kreeg een volledige
make-over en veranderde zelfs van
naam: www.tcpeerdsbos.be. Weldra kan je online lid worden, je
inschrijven voor tennisles(sen), je
adresgegevens beheren,…

Bij dit Contactje vind je ook de
activiteitenkalender voor het komende seizoen. Naast de bestaande
initiatieven zijn er ook enkele nieuwe. Eén van de meest opvallende is
ongetwijfeld ons Schemertornooi
waar je dubbelt met een niet-lid.
Terug van weggeweest zijn onze
koppelavonden (2-wekelijks) en een
stevige discoparty op het feest van
de arbeid. Onze nieuwe uitbater
zal alvast alles in het werk stellen
om er elke keer een gezellige boel
van te maken.

Goedkeuring jaarrekening 2009

woe 12 mei ‟10 - 18.30u

ken waarbij het weer ons geen
parten kan spelen. De opmerkzamen onder u hebben bovenaan
ongetwijfeld ons nieuwe logo opgemerkt. Vanaf nu zal je het op alle
correspondentie van de club terugvinden; ook op onze vernieuwde
webstek.

In de eerste plaats betekent dit
uiteraard het speelklaar maken van
onze terreinen. Gezien het barre
winterweer van de afgelopen maanden zal het niet voor de hand liggen
om de velden tegen de openingsreceptie (3 april) bespeelbaar te krijgen. Momenteel vriest het „s nachts
nog, waardoor het grondwater omhoog geduwd wordt en de terreinen
tot de middag blank staan. Zodra de
vorst ophoudt en de weergoden het
even droog houden, kunnen we aan
de slag. Hetzelfde geldt ook voor de
aannemer die de terreinen 5 en 6
onder handen zal nemen…

1ste koppelavond

Discoparty


Terwijl we reikhalzend uitkijken naar
de start van ons nieuwe tennisseizoen, moeten we toch ook eens even
stilstaan bij de gebeurtenissen van
de afgelopen maanden.

Investeringen 2010
Mededelingen van de bestuurders
Varia en rondvraag

Dit bericht geldt als enige kennisgeving.
Na de Algemene Ledenvergadering volgt de klassieke openingsreceptie

.

Pagina 2

„ t Co n t a c t j e

2010

Onze nieuwe uitbater: Piet Van Dijck
Een zestal kandidaten dienden zich
aan om onze club uit te baten. Na
enkele sollicitatierondes werd het
ons duidelijk dat Piet Van Dijck de
beste papieren kon voorleggen.
Piet geeft als trainer B reeds heel
wat jaren tennisles op TC Gym,
heeft zelf een B-4/6 klassering en
assisteert regelmatig zijn broer bij
de uitbating van diens tennisclub…
Kortom, een man die weet wat er
reilt en zeilt binnen het tenniswereldje en wat onze leden van een
goede uitbater verwachten.

Mogelijks ontmoet je Piet dit seizoen ook als lesgever op onze club.
Samen met Marc bekijkt hij momenteel of een engagement in de
tennisschool combineerbaar is met
zijn rol als „kroegbaas‟.
Wij wensen Piet en zijn team in elk
geval veel succes toe en hopen dat
jullie hem de tijd zullen gunnen om
zich in te werken in zijn nieuwe
job.

Koen Oorts
Hij wordt de man die de komende
maanden (jaren, naar we hopen) de
dorstigen zal laven. De honger zal
gestild worden door de kok die Piet
in dienst heeft genomen.

clubhuis@tcpeerdsbos.be

tc-peerdsbos.be wordt tcpeerdsbos.be
Voorlopig kan je nog terecht op
www.tc-peerdsbos.be, maar In de
loop van de maand april lanceren
we onze nieuwe webstek:
www.tcpeerdsbos.be.
Slechts een streepje verschil in het
adres, maar een wereld van verschil
qua mogelijkheden.
Uiteraard werd de lay-out flink
onder handen genomen, maar er
zullen ook heel wat nieuwe functies
beschikbaar zijn.
Elk lid zal een gebruikersnaam en
wachtwoord krijgen waarmee hij
ondermeer toegang krijgt tot zijn

INFOVERGADERING

Op woensdag 14 april om
20u verwacht Marc alle
kapiteins
van
de
jeugdinterclub. Ook ouders
kunnen terecht met hun
vragen i.v.m. zomerlessen,
tenniskampen,...

eigen ledenprofiel, een fotoboek,
diverse inschrijvingsformulieren,…
Zo zal je dus je eigen ledengegevens (telefoonnummer, adres, email,…) zelf kunnen beheren en
aanpassen.
Je kinderen inschrijven voor de
tennislessen kan vanaf dan ook
eenvoudigweg online gebeuren. Een
bevestigingsmail volgt automatisch.
Zelfs een inschrijving voor het clubkampioenschap, de bruine beker,
het schemertornooi,… kan via een
onlineformulier gebeuren. Het is
dus niet langer noodzakelijk om je

naam persoonlijk op het prikbord
neer te pennen. Uiteraard kan dit
nog wel.
Op de site zal je ook een rechtstreekse link vinden naar het nieuwe reservatiesysteem. Hoog tijd
dus om www.tcpeerdsbos.be een
plekje te geven tussen je favorieten.
Aanmelden doe je met je vtvnummer (gebruikersnaam) en je
voornaam (wachtwoord). De eerste
keer dat je je aanmeldt, maak je
best een nieuw wachtwoord aan ;
zodat je gegevens optimaal beveiligd worden.

Tennislessen & jeugdinterclub
Bij de start van het nieuwe seizoen trapt ook de tennisschool zich in
gang. Haast tegelijkertijd start de jeugdinterclubcompetitie.
Om alle afspraken in dit verband nog eens op te frissen, om allerhande vragen te beantwoorden,… organiseert Marc op 14 april 2010 een
infovergadering in het clubhuis.
Alle ouders wiens kinderen deelnemen aan de tennislessen/
jeugdinterclub en alle jeugdige ploegkapiteins zijn van harte welkom
op dit infomoment.

BHEER JE LEDENGEGEVENS

Meld je aan op onze
nieuwe site en wijzig je
adres, telefoonnummer,
… of schrijf je in voor
een clubactiviteit
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In memoriam - Theo Vermeiren ( 30/12/2009)
Op 30 december laatstleden overleed Theo Vermeiren; 5 dagen voor zijn 77ste verjaardag. Hij was
gedurende meer dan 10 jaar voorzitter van onze club. In 2000 gaf hij de fakkel door aan onze vorige
voorzitter, Frank Onsea.
Na zijn op pensioenstelling als kolonel in het Algemeen Belgisch Leger heeft hij zich ten volle ingezet
om van de club een sportieve vereniging te maken voor jong en oud. “Een familiale club”, zo omschreef hij het graag zelf. Of hij daarin geslaagd is?
Natuurlijk. Wie op de club om zich heen kijkt, ziet overal de tastbare bewijzen: de aanleg van alle
velden, de verlichting, de chalet, de parking, … Daarnaast organiseerde Theo nog volleybal, bridge,
schaken, wandel– en fietstochten,… Een familiale sfeer creëren; dat was zijn doel.
Wel Theo… U bent daarin geslaagd en wij zijn u hiervoor dankbaar. Wij zullen u nog lang herinneren
als de voorzitter die TC Peerdsbos groot heeft gemaakt!
André Vanreusel

Sponsors gezocht
Sinds vorig seizoen werken we actief met enkele sponsors samen.
Allen samen brachten zij enkele
duizenden euro‟s in de clubkas;
waarvoor we hen uiteraard zeer
erkentelijk zijn.

Een overzicht van onze huidige
sponsors:

Al de sponsors van het vorige seizoen hebben opnieuw ingetekend.
Dit bewijst des te meer dat er een
aangename, constructieve samenwerking is geweest tussen de club
en onze sponsors.

Krekels NV: tenten

Misschien wil je jouw bedrijf ook
wat meer in de kijker zetten op
onze club. Er bestaan verschillende
formules variërend van €100 tot
€1000 en uiteraard ontvang je van
ons een fiscaal attest voor je boekhouding.

Interclubleiders, scheidsrechters
Wie wil er wel eens de scheidsrechterstoel beklimmen tijdens ons
enkel– of dubbeltornooi?

Michel zal op 19 april alle interclubleiders samenroepen om de ontmoetingen onder elkaar te verdelen.

Wie voelt zich geroepen om één of
meerdere interclubontmoetingen op
onze club in goede banen te leiden?

De scheidsrechters zullen voornamelijk ingezet worden tijdens de finales van ons enkel– dubbel– en jeugdtornooi.

Alias NV: bouwonderneming
Gyprocwerken Tim Van Gorp

Lingerie Caress
Peugeot Garage Van Dongen
Universitas Print & Copy
Wie ontbreekt er nog in dit lijstje?

De vtv organiseert hiervoor opleidingen in één avond. Nadien volgt een
kort examen. De club betaalt je
inschrijvingsgeld.
De opleidingen gaan door in het Huis
van de Sport in Berchem op volgende data:

Laat het ons weten...

Mogelijks kan je de club deels in
natura vooruit helpen; wat we dan
in een bepaald bedrag zullen valideren.
Wie graag meer info bekomt over de
mogelijkheden stuurt een mailtje
naar onze voorzitter en ontvangt
dan een informatiebrochure.

22/03/’10

scheidsrechter

23/03/’10

interclubleider

28/03/’10

examens

Wie zich wil inschrijven, mailt (belt)
naar Monika Peeters
(secretariaat@tcpeerdsbos.be)

voorzitter@tcpeerdsbos.be

Online terreinreservatie
Bij de start van het nieuwe seizoen zal het reservatiebord vervangen zijn door een
mooie wandkast met 2 pc‟s. Via deze pc‟s zal je ook op de club terreinen kunnen
reserveren.
Eén reservatieregel verandert in ieders voordeel: reserveren kan nu 7 dagen op
voorhand; dus niet enkel vanaf zondag 12u. Je zal dus dinsdag al kunnen reserveren voor de daaropvolgende dinsdag.
Naast je vooruitgeschoven reservatie kan je ook de dag zelf nog een terrein reserveren als je aanwezig bent op de club. De vaste reservaties (interclub, clubactiviteiten, lessen,…) worden vooraf ingegeven, zodat iedereen steeds tijdig kan zien
welke terreinen beschikbaar zijn.
Om iedereen wegwijs te maken organiseren we op 28 maart en 3 april, telkens om
14.30u, een demonstratie.

Lidgelden 2010

Tenniskampen & -lessen

We hebben de lidgelden lichtjes opgetrokken (€10 volwassene/€5
jeugd). Om de drempel voor nieuwe leden te verlagen, werden de
administratiekosten afgeschaft. Het lidgeld voor bezoekende leden
werd verhoogd naar €20.
Het rekeningnummer van onze club: 645-1170457-90

Iedereen komt aan bod met een aangepast programma voor de allerkleinsten (kidstennis) alsook de groten met midi- en maxitennis!!! Gegarandeerd vol met nieuwe tenniservaringen, plezier en vrienden.,onder begeleiding van gekwalificeerde leraars.
Tennislessen:

Gelieve het volgende steeds duidelijk in de mededeling te vermelden:
“lidgeld 2010 - naam 1, 2,… - aantal volwassen, aantal kids of familieabonnement en/of bezoekend lid”

1 uur per week. Ofwel op zaterdag tussen 9u tot 13u,of op donderdag
tussen 17u tot 19u, of op woensdag tussen 13u-18u

Gelieve eventuele lesgelden met een aparte overschrijving te betalen.

Bij slecht weer worden de lessen uitgesteld. Bij twijfel dient u steeds
contact op te nemen met het clubhuis 03/6518833.
We voorzien 10 lesweken voor de grote vakantie en 3 reserveweken in
september. Wij verwittigen u per mail voor de inhaallessen.
Kostprijs?: 70€ voor 10 lessen (start: 21 april 2010)

Lidgelden betaald na 15/01/‟10
volwassenen

Inschrijven voor de tennislessen?

familieabonnement

1° lid van een gezin

€130

2° lid van een gezin

€120

alle gezinsleden
op hetzelfde adres

€360

verzekering & aansluiting V.T.V.
steeds inbegrepen in de lidgelden

kids
geboren in ‟92 of later

€75

geboren in ‟98 of later

€55

voor kinderen , geboren in 2002 of
later, vragen wij dat één van de
ouders bezoekend lid wordt

geboren in 2002 of later

€25

bezoekende leden (+ 18 jaar)



stort €70 op rek. nr. 645-1170457-90 (TC Peerdsbos)



mededeling: “naam + voornaam kind(eren) - zomerlessen”



gelieve niet samen met je lidgeld te betalen



Vul de inlichtingenfiche “zomerlessen” online
in op onze website (www.tcpeerdsbos.be)

Een bezoekend lid speelt geen tennis, maar kan partner/kinderen
vergezellen in het clubhuis/naast de
terreinen.

Tenniskampen

bijdrage bezoekend lid

Inschrijven voor de tenniskampen?

€20

- Eerste zomerkamp: 12/07 tot 17/07
- Tweede tenniskamp + tornooistage : 16/08 tot 20/08

In de loop van het seizoen op het formulier aan het prikbord in de chalet.

Meer info?
Bel Marc: 0473 629 932 of mail: sport@tcpeerdsbos.be

Bestuursleden - contactgegevens

TC Peerdsbos

Michel Willemsens

0473/689.344
voorzitter@tcpeerdsbos.be

TC Peerdsbos vzw
p/a Monica Peeters
De Heuvels
2930 Brasschaat
telefoon: 03/651.88.33
e-mail: secretariaat@tcpeerdsbos.be
rek. nr. 645-1170457-90

www.tcpeerdsbos.be

Frank Smulders

03/663.71.45 – 0475/70.37.70
penningmeester@tcpeerdsbos.be

Monica Peeters

03/653.18.59 – 0478/34.17.17
secretariaat@tcpeerdsbos.be

Hilde Beyers

0498/81.26.39
info@tcpeerdsbos.be

Marc De Swert

0473/62.99.32
sport@tcpeerdsbos.be

Bart Jorissen

0497/89.64.92
infrastructuur@tcpeerdsbos.be

Koen Oorts

0475/65.94.01
clubhuis@tcpeerdsbos.be

Chris Patteet

03/830.05.51 – 0495/510.420
activiteiten@tcpeerdsbos.be

