
 

 

 

 
  

ZOMERSEIZOEN 2020 

 

 

Beste Zevenbergenaar, 
 
Bij het begin van het nieuwe jaar kondigt het bestuur van de club graag het nieuwe 
“zomerseizoen” aan. 
Dit zal starten op zaterdag 05/04/2020 en eindigen op zaterdag 12/09/2020. 
 
Als club in evolutie sporen wij graag onze leden aan om hun aansluiting online te 
hernieuwen via het spelersdashboard op de Tennis Vlaanderen website 
(www.tennisvlaanderen.be). 
Zoals steeds kan dit ook nog door het inschrijvingsformulier, dat u kan vinden op de 
inkomtafel, ingevuld te deponeren in de brievenbus. 
 
De leden worden verzocht het lidgeld over te maken aan de VZW Zevenbergen met een 
nieuw  rekeningnummer, nl. BE35 8601 0644 3637. 
Vanaf 1 januari zullen de ledenaansluitingen gebeuren door Peggy Stevens.  Uw eventuele 
vragen stuurt u naar volgend email adres: peggystevens@telenet.be. 
Tennis vanaf de eerste dag van het seizoen is enkel mogelijk indien het lidgeld werd 
betaald.   
 
Om misverstanden te vermijden, vraagt de club uw veld steeds te reserveren.   
 
Terreinen in uitstekende conditie worden door de leden gewaardeerd.  Buiten het 
dagdagelijks en groot onderhoud door de club, vragen we aandacht te besteden aan het 
keren/sproeien van de velden na elke tennisbeurt.  
 
Interesse in een lessenpakket?  Dan kan U zich wenden tot de tennisschool Progress. 
(progresstennisschool@gmail.com). 
 
Interclubspelers worden verzocht hun betaling uit te voeren vóór 25 januari. Indien dit niet in 
orde is, kan u niet op de interclublijst verschijnen. 
 
Met sportieve groeten, 
 
Het Bestuur VZW Zevenbergen 
 
 
 

 

 



 

 

 

 
          

 

ZOMERSEIZOEN 2020 

 
TARIEVEN 2020 
 

Het zomerlidgeld (inclusief verzekering tegen sportongevallen) gestort op 
rekeningnummer BE35 8601 0644 3637 op naam van VZW     
Zevenbergen omvat: 

-  een ganse zomer onbeperkt tennisplezier; 
-  outdoor en indoor speelmogelijkheid; 
-  online reservatiemogelijkheden 6 dagen vooraf en 2x per week. 

 
Genodigde: 

           Tennis op Zevenbergen is enkel mogelijk als lid.   
           Uitzondering: 

-  Ieder lid mag 3x met een niet-lid spelen; 
-  Een niet-lid mag 3x uitgenodigd worden; 
-  Het lid reserveert  met ‘genodigde’ op het reservatiesysteem.  
-  Tennis kan enkel op weekdagen op de outdoor velden.  
-  Het lid is verantwoordelijk voor zijn genodigde: hij/zij noteert zijn/haar naam +    

 de naam van de genodigde in het register te bevragen in de cafetaria. 
-  Het lid of de genodigde betaalt in de cafetaria, 6 €/per niet-lid, vóór de   

 aanvang van het tennisuur; 
-  2 niet-leden betalen 15 €/uur en reserveren hun veld telefonisch    

 (03/4804040) 
 
 

GEBOORTEJAAR TARIEF 

VW vanaf 2001 of vroeger 150 € 

2 VW, wonend zelfde adres 272 € 

JEUGD 2002-2003 103 € 

JEUGD 2004-2007 80 € 

JEUGD 2008-2011 60 € 

JEUGD 2012 en later gratis 

  

GEZINSTARIEF, min. 2 VW en hun 
kinderen 

426 € 

 
 

 



 

 

 
                     

Beste Zevenbergenaar, 
 

Betreft: INTERCLUB 2020 
 
Ook in 2020 spelen vele Zevenbergenploegen mee in de TENNIS VLAANDEREN 
interclubcompetitie. Deze ontmoetingen met andere clubs brengen zowel op als 
naast het veld veel plezier met zich mee! 
 
Daarom vragen wij als werkgroep de inschrijvingen op een gestructureerde manier te 
laten verlopen. De verantwoordelijke voor de interclub is FREDERIC JAMINET. 
  

• De kapitein van elke ploeg verzamelt de persoonsgegevens van zijn 
volwassen spelers en stuurt deze door aan de interclubverantwoordelijke.  
Mensen die wensen deel te nemen en geen ploeg hebben, sturen tevens een 
mail naar de interclubverantwoordelijke: fredericjaminet.be@gmail.com. 

• Om een ploeg in te schrijven, heb je steeds minimum 2 spelers meer nodig 
dan voorzien in de gevraagde reeks. Graag vragen wij dat de spelers zich 
werkelijk “engageren” voor deze competitie, zodanig dat forfaits vermeden 
kunnen worden en er zich geen problemen vormen  voor kapitein, 
interclubleider en bestuur van Zevenbergen. Wij vragen uitdrukkelijk om de 
procedures en spelregels te respecteren. Boetes zijn ten laste van het team 
in kwestie! 

• Als interclubspeler van Zevenbergen wordt u verzocht het zomerlidgeld 2020 
te betalen aan de club ten laatste vóór 25/01/2020.  Indien uw betaling niet 
geregistreerd is, kan U geen interclub spelen. Spelers die van een andere 
club komen, dienen tijdig, vóór 15 januari hun transfer zelf aan te vragen via 
de TV-site. Ook nieuwe spelers dienen zeker hun inschrijving en betaling van 
het lidgeld voor eind januari in orde te brengen. 

• Interclubontmoetingen (volwassen reeksen) worden traditioneel afgesloten 
met een maaltijd.  Er zal een symbolische bijdrage van € 7 per maaltijd 
worden aangerekend. 

• De actieve interclubverantwoordelijken (= meer dan 2 IC-dagen) bepalen voor 
30 januari hoeveel ploegen juist ingeschreven kunnen worden. Er wordt in 
deze volgorde voorrang gegeven: ploegen met actieve IL-leiders, nationale 
ploegen, maximum puntentotaal.  

• Interclub jeugd wordt georganiseerd door de tennisschool Progress. Zij 
schrijven de ploegen in en beslissen over de opstelling! Ook hier zijn er 
meerdere IC-leiders nodig! 

• Deelname aan interclub van de club gaat gepaard met inzet voor uw club. 
Daarom doen we graag een beroep op helpende handen op tornooidagen 
voor tap, keren/sproeien van de velden,…  
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INSCHRIJVING INTERCLUB 2020 
TC ZEVENBERGEN 

□ DAMES □ HEREN 

 

□ 4 SPELERS 
□ 4 SPELERS 

□ 6 SPELERS 

 

□ OPEN REEKS 

□ LEEFTIJDSCATEGORIE: + ...............  (aanvullen, indien nodig) 

 

□ REEKS:  .............    (aanvullen, indien nodig)   PUNTEN: .......................  -  ............  

 

 
KAPITEIN 

NAAM VOORNAAM TV-NUMMER 

   

GSM/TEL MAILADRES 

  

 
SPELERS 

NAAM VOORNAAM TV-NUMMER 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

  

 
Te mailen naar: fredericjaminet.be@gmail.com 



 

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER ZOMERSEIZOEN 2020 

         (ingevuld mailen naar peggystevens@telenet.be of deponeren in papegaaibus) 
 

HOOFDLID: 
 
NAAM:    VOORNAAM:       M/V 

 

LID in 2019: ja / neen      
 
LIDNR.:   Geb.dat.:             BEDRAG HOOFDLID:................... 
 
(Gelieve onderstaande contactgegevens enkel in te vullen indien er zich 
wijzigingen voordeden t.o.v. 2019 OF indien u ‘nieuw’ lid bent) 
 
STRAAT:    
HUISNR.: 
POSTNR. EN GEMEENTE: 
GSM OF VAST TEL.NR.: 
KLASSEMENT: 
EMAIL: 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ANDERE LEDEN VAN HET GEZIN (zelfde adres) DIE LID WORDEN: 
NAAM:       VOORNAAM:      M/V 
LID in 2019: ja / neen     GEB. DATUM: 
EMAIL:       
TEL/GSM:      BEDRAG:.................................................... 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------
NAAM:       VOORNAAM:      M/V
   
LID in 2019: ja / neen     GEB. DATUM: 
EMAIL:       
TEL/GSM:      BEDRAG:.................................................... 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
NAAM:       VOORNAAM:      M/V 
LID in 2019: ja / neen:     GEB. DATUM: 
EMAIL:       
TEL/GSM:      BEDRAG:.................................................... 
–---------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 
NAAM:       VOORNAAM:      M/V 
LID in 2019 ja / neen:     GEB. DATUM: 
EMAIL:       
TEL/GSM:      BEDRAG:.................................................... 
–--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
NAAM:       VOORNAAM:      M/V 
LID in 2019: ja / neen:     GEB. DATUM: 
EMAIL:       
TEL/GSM:      BEDRAG:.................................................... 
–-------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- 
TOTAAL BEDRAG:.......................... € wordt heden overgemaakt op rek.nr. BE35 8601 0644 3637 

 
O Hierbij geef ik TC Zevenbergen de toelating om mijn telefoonnummer en 

emailadres te gebruiken in clubverband. 
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