
NIEUWSBRIEF JANUARI 2022 
Beste tennisvrienden en sympathisanten, 
 

Allereerst onze beste wensen op een gezond, liefdevol, sportief en succesvol 2022! 

* Via deze nieuwsbrief willen wij jullie nog laten weten dat onze nieuwjaarsreceptie helaas niet zal 

kunnen doorgaan omwille van een aantal Corona maatregelen die nog steeds van kracht zijn, en wij er 

dus voor gekozen hebben om geen enkel risico te nemen om iemand zijn gezondheid in gevaar te 

brengen. 

Hopelijk kunnen wij jullie tegen de start van het nieuwe seizoen wel uitnodigen voor een drankje en een 

hapje bij een gezellige babbel. 

 

* Graag willen wij jullie ook laten weten dat wij als bestuur besloten hebben om de lidgelden van 2022 

niet te verhogen ondanks dat de bijdrage die wij per lid aan Tennis Vlaanderen moeten overmaken door 

hun wel werd verhoogd. 

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 

 

* Graag herinneren wij jullie ook nog aan het volgende : 

Zoals steeds bij de start van het nieuwe jaar dienen alle interclubploegen voor het voorjaar doorgegeven 

te worden aan Tennis Vlaanderen. 

De uiterste datum hiervoor is 01 februari 2022. 

Graag willen we daarom iedereen die dit voorjaar met een ploeg wil deelnemen, uitnodigen om dit door 

te geven aan André Baldewijns via een bericht op nr. 0496/257177 of via mail aan 

andre.baldewijns@gmail.com en dit vòòr 29/01/2022.  

Hiervoor hebben we de reeks nodig, de naam van de kapitein, de naam van de spelers die al gekend zijn 

(kan later nog aangevuld worden) en eventueel een voorkeur voor de dag van de thuisontmoetingen. 

 

Wij hopen jullie tijdens het nieuwe  seizoen alweer massaal te mogen verwelkomen op onze pleinen 

en/of in onze kantine, en kijken dus samen met jullie alvast uit naar de start van het nieuwe seizoen om 

er een geweldige smash op te geven! 

Indien er iemand nog vragen of opmerkingen heeft dan mag je die altijd stellen via 

loonsetc@loonsetc.be of via één van onze bestuursleden. 

 

Met sportieve groeten, 

Het LTC bestuur. 

                                                           



 

  

 

 


