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Start seizoen 2022 

Het ziet er naar uit dat 2022 een beter tennisjaar zal worden dan 2020 en 2021. Wij 
gaan starten op zaterdag 2 april.  

Dat is tegelijk onze “opendeurdag”. Heb je vrienden, buren, familieleden, collega’s met 
interesse voor tennis? Stuur ze naar TCW tussen 10 en 12 uur of tussen 14 en 18 uur.  

Alle leden worden die dag ook uitgenodigd op onze openingsreceptie vanaf 19u30. 

Lidgeld 2022 

Wij gaan dus starten op zaterdag 2 april. Bijgevolg ook tijd om het lidgeld te innen, want 
de kosten komen er aan. Vandaar onze vraag het lidgeld te willen vereffenen vóór 31 
maart op de rekening BE88 4482 5882 9141 van vzw Tennisclub Wachtebeke. 

Hier de tarieven voor 2022. 

Tariefformule Tennis Padel Combi 
Zomer 1 jaar winter 

 

T P W C 
Jeugd - onder 12 € 47 € 75 € 50 € 105 

Jeugd - 12 tot 18 € 67 € 105 € 70 € 150 

Jeugd - 18 tot 25 € 85 € 160 € 95 € 205 

Volwassenen € 112 € 210 € 125 € 275 

Gezin € 280 € 530 € 320 € 690 

Dit zijn tarieven voor een volledig jaar. Bij tennis (T) is dat het buitenseizoen van 1 april 
tot ongeveer half of eind oktober. Voor padel (P) en het combi tarief (C) loopt dat vanaf 
1 april tot 31 maart van het volgende jaar. Bij padel winter (W) is dat vanaf 1 oktober tot 
31 maart.  

 

 



 

 

 

 

 

Echter, gezien onze padelterreinen niet beschikbaar zullen zijn vanaf 2 april, gaan wij de 
tarieven van 2022 voor padel omrekenen in functie van de echte startdatum. Wij 
zullen die bijtijds bekend maken. 

Dus: gelieve momenteel enkel het lidgeld voor tennis te betalen. Dat is indien je 
enkel tennis zult spelen, of indien je van plan bent te kiezen voor de “combi”. Wie 
kiest voor “combi” betaalt vandaag enkel voor het tennissen. Het (verlaagde) 
supplement voor “combi” zal later bekend gemaakt worden. 

De bijdragen aan Tennis Vlaanderen (welke wij doorstorten van jullie lidgeld en 
waardoor jullie ook verzekerd zijn) zijn in 2022 aangepast: bij de 18-plussers 17,09 €, 
bij de 9 tot 18- jarigen 11,22 € en bij de min-8-jarigen 7,38 €. 

  

Kennismaking padel  

Vanaf de opening van de padelterreinen zullen alle leden 1 maand lang gratis kunnen 
proeven van de padelsport, weliswaar via reservering. 

Sportkorting 

Tenslotte wijzen wij er op dat de ziekenfondsen een “sportkorting” geven als je lid bent 
bij een sportclub. Bezorg het (ingevulde) tussenkomstformulier aan Aimé Buyle, 
Gladiolenlaan 11, 9185 Wachtebeke of elektronisch aan aime.buyle@telenet.be en die 
bezorgt het ondertekende en afgestempelde formulier aan je ziekenfonds. 

Sportieve groeten, 

het bestuur. 

  

Ps. Zie tcwachtebeke.com voor foto’s van de recente werkzaamheden. 
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