VOORSTELLING TCW

Van harte welkom bij Tennisclub Wachtebeke!
Wij hopen u met deze uitgave zo goed mogelijk te informeren over onze club. Wellicht zijn hiermee niet alle vragen beantwoord, maar wij denken u alvast een eind op
weg te zetten, hetzij als recreant, hetzij als competitiespeler naar een jarenlange,
aangename, gezonde en sportieve vrijetijdsbesteding.

Accommodatie
•
•
•

4 tennisterreinen en & 1 minitennisterrein in gemalen baksteen (Gravel). Allen beschikken over een automatische besproeiing en verlichting
3 gloednieuwe padelterreinen met verlichting
Een kantine met de nodige sanitaire voorzieningen

Voor de goede staat van de terreinen zijn enkel aangepaste schoenen toegelaten.
Voor het padellen horen de schoenen proper te zijn. Na het spelen dient men het terrein steeds te vegen en indien nodig te sproeien. Indien de tennisterreinen er te nat
bijliggen is het verboden deze te betreden, dit om beschadiging te voorkomen. Ingeval van twijfel contacteer een bestuurslid. Verder is het aanbevolen regelmatig de
lijnen te vegen.

Lidgeld
Leeftijd

Jeugd - onder 12
Jeugd - 12 tot 18
Jeugd - 18 tot 25
Volwassenen
Gezin

Tennis
Zomer

1 jaar

Padel
winter

Combi

€ 47
€ 67
€ 85
€ 112
€ 280

€ 69
€ 96
€ 147
€ 193
€ 486

€ 50
€ 70
€ 95
€ 125
€ 320

€ 93
€ 131
€ 186
€ 244
€ 613

Onder 12 betekent dat men in het lopende kalenderjaar 11 wordt. Het lidgeld wordt
gehalveerd in het eerste aansluitingsjaar indien men pas na 30/6 voor de eerste keer
lid wordt
Rekening TCW: BE88 4482 5882 9141.
Wie zich aansluit bij TCW wordt automatisch aangesloten bij TennisVlaanderen. De
kosten hiervoor zijn reeds vervat in uw lidgeld. Je aansluiting bij TennisVlaanderen
houdt verder ook in dat je verzekerd bent:. Verwittig onmiddellijk onze secretaris zo
je het slachtoffer werd van een ongeval bij het tennissen.

Hoe lid worden
Surf naar https://www.tcwachtebeke.com/lidgeld-en-inschrijven en volg de richtlijnen.
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Openingsuren clubhuis
De kantine is op de werkdagen open vanaf 18u. Op dinsdag is de kantine reeds open
vanaf 14 uur. Indien er op woensdag les wordt gegeven is de kantine eveneens open
vanaf 14 uur. In het weekend is de kantine open van 10 uur tot 13 uur en ook op
andere uren indien er activiteiten zijn. Op de 4 feestdagen buiten de vakantiemaanden (paasmaandag, pinkstermaandag, OLH Hemelvaartdag en 1 mei) wordt de kantine geopend van 10 tot 13 uur en ook ’s avonds vanaf 18u. Op de 2 feestdagen binnen de vakantiemaanden (21 juli en 15 augustus) wordt de kantine enkel geopend
van 10 tot 13 uur. Kleedkamers en sanitair zijn echter steeds toegankelijk. Telefoneren naar het clubhuis (om bv na te gaan of de terreinen bespeelbaar zijn,.) kan op
nr. 09.345.08.15.

Spelen en reserveren
Ieder lid beschikt over een aantal reservatierechten in piek- en daluren. Alle reservaties gebeuren
online via de app of website
van TennisVlaanderen
(https://www.tennisvlaanderen.be/zoek-een-terrein) . De gedetailleerde reglementering voor tennis en padel zijn te vinden op de website van TCW.

Interne competitie
Er worden verschillende vormen van interne competitie georganiseerd voor zowel
padel als tennis. Dat kan gaan van een clubkampioenschap enkel- of dubbelspel, een
pouletornooi, eendaagse tornooien enkel en dubbel, … Alle vormen van competitie
zijn toegankelijk voor alle leden, er wordt wel meestal op basis van klassement en
leeftijd een onderverdeling gemaakt om de wedstrijden zo spannend en interessant
mogelijk te houden. Voor iedere competitievorm wordt een apart regelement voorzien.

Interclub
Is een competitie ingericht door TennisVlaanderen tussen verschillende clubs in diverse reeksen naar niveau, geslacht en leeftijd. De deelname van TCW is elk jaar
afhankelijk van het aantal geïnteresseerde leden per categorie. Dit jaar hebben wij
20 deelnemende ploegen. De voorjaarsinterclub speelt zich hoofdzakelijk af tijdens
de laatste weken van april en in mei. De najaarsinterclub gaat door in de maand september.

Events
Er worden door het seizoen heen verschillende activiteiten georganiseerd, zoals dubbel à la carte, openingsreceptie, de opendeurdag, de sluitingsreceptie, een winterevent, jeugdtornooi, fietstochten, mosselsouper, … De volledige kalender is te vin-
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den op onze website. Hou ook jouw mailbox en de website in de gaten voor surprise
acts

Clubblad en andere publicaties
Om bomen te sparen wordt het clubblad (2 per jaar) in pdf-formaat naar de leden
gestuurd. De papieren versie is er nog voor bijvoorbeeld het archief, het subsidiedossier en de bibliotheek van Wachtebeke. Alle andere publicaties (inschrijvingen, uitnodigingen, mededelingen) worden eveneens elektronisch verspreid via mail.

Les nemen
TCW geeft u de mogelijkheid om onder de deskundige begeleiding van een 8-tal gediplomeerde trainers de allereerste beginselen aan te leren of uw technische en tactische kwaliteiten bij te schaven voor zowel padel als tennis en dit via verschillende
formules. Het tijdstip van de lessen wordt gecommuniceerd bij de inschrijving. De
club stelt tijdens de lessen een reeks aangepaste raketten gratis ter beschikking.
Ook tijdens de winterperiode voorziet TCW tennislessen in de sporthal van het Provinciaal Domein Puyenbroeck en in de sporthal van St. Laurens te Zelzate. De mogelijkheid van padellessen tijdens de winter wordt nog verder bekeken.
Voor verdere inlichtingen kunt u zich wenden tot de verantwoordelijke voor de lessen:
• Tennis: Peter Vereecken, 0474 26 98 97.
• Padel: Rino Cerpentier 0478 23 92 87

Onderscheid LIDGELD en LESGELD
Het LIDGELD dient betaald te worden door elk lid. Hiermee worden allerlei kosten van de club betaald: aanleg terreinen, huur grond, afbetaling lening clubhuis, onderhoud, verbruik water, gas, elektriciteit, telefoon enzovoort. Van datzelfde lidgeld storten wij ook een bedrag door naar TennisVlaanderen om elk lid daarbij
aan te sluiten en tegelijk ook te verzekeren.
Het LESGELD dient enkel betaald te worden door iemand die les neemt.
Hiervan wordt de leraar betaald, alsook de ballen en ander didactisch materiaal. Bij
winterlessen dient daarvan ook nog de huur van de zaal betaald te worden.
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Spelen tijdens de winter
Als Wachtebeekse club heeft TCW een aantal tennisuren ter beschikking tijdens de
winter in de sporthal van het Provinciaal Domein Puyenbroeck. Een deel hiervan
wordt gebruikt voor het geven van tennislessen. De overige uren worden ter beschikking gesteld van geïnteresseerde leden (mits betaling van het huurgeld), uiteraard voor zover de voorraad strekt. Voor het toekennen hanteren wij de regel die
elke sporthal zelf ook hanteert: wie dezelfde uren van het voorgaande seizoen wenst
te behouden zal dat ook kunnen (voor zover wij als TCW nog over deze uren beschikken). De vrijgekomen uren (en desgevallend ook de bijgekomen uren) zullen
aan de geïnteresseerde leden worden aangeboden in volgorde van hun aanmelding
bij onze verantwoordelijke hiervoor: Peter Van De Voorde.
De padelactiviteiten blijven doorgaan tijdens de winter.

Jeugdstage
Tijdens de grote vakantie wordt er een jeugdstage van 1 week gegeven, gecombineerd met een clubkampioenschap voor de jeugd en het verloten onder de deelnemers van een waardevolle prijzenpot.

Touwijzer
Gans het seizoen wordt er op dinsdagnamiddag gedubbeld door Touwijzer van 14 tot
ongeveer 17 uur door gepensioneerden, bruggepensioneerden en anderen welke die
leeftijd beginnen te benaderen of soms helemaal niet.

Website
Al wat in deze brochure staat vind je ook op onze website. Maar nog zoveel meer: de
uitslagen in de competitiereeksen, in het zomertornooi enkel- en dubbelspel en in de
interclub. Verder algemeen clubnieuws, verslagen van activiteiten, diverse fotoreeksen, alle mogelijke soorten inschrijvingen, een buienradar enzovoort.
Dus: surf regelmatig naar www.tcwachtebeke.com
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Andere vragen
Aarzel niet en contacteer gerust onderstaande bestuursleden:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Administratie
Techniek
Lessen
PR
PR
Wedstrijdverantwoordelijke
Eventmanager
Admin / social media
Social media
Jeugd
Jeugd
Social media

Bart Van Parys
Frank Vereecke
Jurgen Baecke
Aimé Buyle
Peter Lardenoit
Peter Vereecken
Peter Van De Voorde
Bart Dierick
Rino Cerpentier
Sandra Sarrasin
Caroline Den Doelder
Brecht Cerpentier
Lisa Hoornaert
Ilya Querter
Kim Helderweirt

0475.65.36.60
0475.90.46.64
0497.88.11.35
0494.75.29.45
0485.65.49.73
0474.26.98.97
0478.68.93.00
0498.59.09.28
0478.23.92.87
0498 73.52.36
0485.29.57.34
0485.29.57.34
0474.34.40.92
0479.40.33.13
0497.21.29.51

TENNISCLUB WACHTEBEKE vzw

Ondernemingsnummer: 0417060309
Clubhuis TCW: Melkerijstraat 39 E, 9185 Wachtebeke
09.345.08.15
E-mail: tcwachtebeke@telenet.be
Website : www.tcwachtebeke.com
IBAN : BE88 4482 5882 9141
BIC : KREDBEBB

* *
*
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