
NIEUWSBRIEF MAART 2022 
Beste tennisvrienden en sympathisanten, 
 

Aangezien het nieuwe tennisseizoen voor de deur staat willen wij jullie  via deze nieuwsbrief alvast 

informeren over een aantal nieuwsfeiten. 

* Er hebben zich in totaal 10 ploegen ingeschreven om deel te nemen aan de interclub, waarvoor onze 

dank. (zie lijst in bijlage) 

Iedereen is van harte welkom om te komen supporteren, de wedstrijddata zullen asap nog medegedeeld 

worden. 

 

* Voor diegene die graag in een goede conditie en blessure preventief aan het nieuwe seizoen willen 

starten wordt er vanaf 26 maart een "outdoor functional trainingspakket" aangeboden op onze club.  

Deze 10 sessies van telkens een uur voor de prijs van 75 euro, zullen deskundig begeleid worden door 

Heleen Roux.  

Wie hier graag wil aan deelnemen gelieve in te schrijven VOOR 20 maart, meer info zie bijlage of op onze 

website. 

 

* Bij deze willen wij jullie ook graag laten weten dat wij in het tussenseizoen besloten hebben om te 

investeren in een nieuw lichtinstallatie (LED) voor plein 1, 2 en 3. 

Deze nieuwe installatie staat bij de leverancier gepland om in mei/juni geplaatst te worden. 

Hierbij hopen wij het comfort voor onze spelers en speelsters sterk te verbeteren en zodoende ook ons 

steentje bij te dragen aan het milieu. 

 

* Bij deze willen wij de deelnemers aan de interclub er ook nog aan herinneren dat het verplicht is om 

hun lidgeld VOOR 1 april te betalen, anders is deelnemen volgens de officiële regels van Tennis 

Vlaanderen niet mogelijk. 



LIDGELDEN 2022 

Kids < 8 jaar : € 10 

Jeugd : 

8 – 12 jaar : € 30 

13 – 18 jaar : € 60 

19 – 25 jaar : € 75 (studenten) 

Senior : € 100  

Gezinsabo : € 250 

Niet-spelend lid : € 20 

(Wanneer je reeds lid bent bij een andere club mag je de Tennis Vlaanderen bijdrage (15€) in mindering 

brengen.) 

Lid worden kan op de volgende manieren : 

Overschrijven naar BE81 1030 6512 1424 op naam van Loonse TC met mededeling naam/namen lidgeld 

2022. 

Of online inschrijven op Tennis Vlaanderen en vul de gevraagde gegevens in. 

Of mail naar loonsetc@loonsetc.be 

 

* Deze week wordt normaal gezien gestart met het klaarmaken van de pleinen en hopen deze ten laatste 

in de laatste week van maart klaar te hebben. 

Vanaf het moment dat de pleinen speelklaar zijn zullen wij jullie dit nog laten weten. 

Bijhorend zal onze kantine vanaf 1 april weer geopend zijn. 

 

* Via deze weg willen wij ook graag een oproep doen of er eventueel iemand van jullie of iemand uit 
jullie kennissenkring, interesse heeft in de job van “poetshulp kantine”?  
Ook voor de job van "tuinman" voor het onderhoud van de groenzones op onze club zijn wij nog op zoek 
naar iemand. 
Voor meer info kunnen geïnteresseerden zich altijd wenden tot onze voorzitter Bruno Vanistendael via 
mail naar brunovanistendael@hotmail.com of via zijn gsmnr. 0499/759807.  

 
 

mailto:brunovanistendael@hotmail.com


* Via de link https://forms.gle/Heyrp5rPmpEseZTs8 kunnen jullie ook nog een "contactformulier" 

invullen. De bedoeling van dit formulier is dat wij als club over de juiste contactgevens van jullie kunnen 

beschikken, want in het verleden is meermaals gebleken dat niet iedereen onze mails mocht ontvangen. 

Via dit formulier kan u indien gewenst ook opmerkingen, tips of suggesties toevoegen, die wij als club 

dan zeker in acht zullen nemen. 

Wij rekenen alvast op ieders medewerking bij het invullen van dit contactformulier. 

 

Indien iemand nog vragen of verdere opmerkingen heeft dan horen wij dit graag via 

loonsetc@loonsetc.be. 

 

Met sportieve groeten, 

Het LTC bestuur. 

 

WELCOME BACK !!! 

Play, live and enjoy together with the LTC family! 

 

 

https://forms.gle/Heyrp5rPmpEseZTs8

