T.C. ERTVELDE vzw (8043)

Ertvelde, januari 2017

Hospitaalstraat 10
9940 ERTVELDE
http://www.tcertvelde.be

Beste tennisvrienden en –vriendinnen
Vooreerst wenst het bestuur van T.C. Ertvelde u alvast een gezond en sportief 2017 toe. Uiteraard hopen wij dat we
samen met u allen terug aangename momenten mogen beleven, zowel op als naast het terrein.
Ondertussen hebben we onze ‘vuurproef’ als nieuw bestuur zonder al te veel kleerscheuren doorstaan. Onze nieuwe
website staat al geruime tijd online, die volledig is aangepast aan de mobiele gebruiker d.m.v. zijn ‘responsive’ ontwerp.
Bovendien kunt u uw favoriete tennisclub vanaf heden trouw volgen op Facebook. Tot slot hebben we er, zoals beloofd,
voor kunnen zorgen dat de staat van onze terreinen heel wat verbeterd is, wat ieder lid en tornooideelnemer zeker en vast
heeft mogen ondervinden. Ook voor 2017 kunnen we u alvast verzekeren dat we onze terreinen onder handen laten
nemen door een professionele firma.
Dat alles is echter nog eventjes niet aan de orde. Belangrijk is nu om allerlei praktische zaken te regelen.
Het lidmaatschap van de club bijvoorbeeld, dat u via bijgevoegd inschrijvingsformulier kunt regelen. De lidgelden
bedragen voor het komende jaar:
 jongeren t/m 12 jaar (geboren in 2004 of later): € 30,00 (€ 20,00)
 jongeren van 13 t/m 18 jaar (geboren in 1998 t/m 2003): € 45,00 (€ 30,00)
 studenten vanaf 19 jaar (geboren in 1997 of vroeger): € 65,00 (€ 45,00)
 volwassenen: € 85,00 (€ 60,00)
 twee volwassenen uit hetzelfde gezin (met dezelfde woonplaats): € 160,00 (€ 120,00)
 gezinskaart (met dezelfde woonplaats): € 220,00 (€ 165,00)
Hiervoor krijgt u bij ons (bijna) alles wat je voor een goed tennisseizoen nodig hebt: een aansluiting bij Tennis
Vlaanderen voor 2017 (verzekering lichamelijke ongevallen inbegrepen), bijna onbeperkte speelmogelijkheden (zie
reservatiereglement op pagina 4), gratis verlichting op 2 velden, mogelijkheid tot deelname aan clubactiviteiten en
tornooien, en tevens kansen tot tennisopleiding. Uw lidmaatschap zal u het ganse seizoen gezonde ontspanning,
sportieve prestaties, vriendschap en tennisplezier verzekeren… De hoeveelheid zal echter van uw eigen inzet afhankelijk
zijn.
Indien u al aangesloten bent bij Tennis Vlaanderen via een andere tennisclub, dan gelden de hierboven vermelde
bedragen tussen haakjes (…).
Ons traditioneel jaarfeest vindt dit jaar plaats op zaterdagavond 25 maart 2017 in restaurant “Prins Cardinael”
(http://www.prinscardinael.be), Engelenhof 43 te Ertvelde.
Wij starten om 18u00 met het aperitief (mét hapjes), aangeboden door de club. Tijdens de receptie krijgen jullie een
overzicht van de rekeningen van 2016 en de begroting van 2017. Eveneens lichten we de kalender van 2017 kort toe.
Ook de clubkampioenen zullen vermeld worden.
Vanaf 19u00 wordt het volgende 4-gangen menu (inclusief dranken) voorzien:
Scampi in lichtromig currysausje
Suprème van parelhoen met jagersaus en duo van groenten
Omelet Sibérienne
Koffie met versnaperingen
En dit voor slechts €45,00 (voor leden) dankzij een stevige bijdrage van de clubkas. Alle leden en familie kunnen
hiervoor inschrijven. Ook nieuwe leden zijn welkom! Schrijf dus tijdig in (vóór 28 februari 2017)!
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Wat wij u zeker niet willen onthouden:
1. Op zaterdag 8 april 2017 worden de terreinen geopend (bij goed weer). U kunt vanaf 13u45 tot 17u00 de
terreinen komen “inspelen” met een partijtje dubbel gemengd. Elk uur worden de koppels opnieuw geloot
(zelfde systeem als aperitieftennis). Nadien wordt u verwacht voor een openingsreceptie.
2. Leden kunnen zich inschrijven via de jaarlijkse rondzendbrief of via info@tcertvelde.be. Ook nieuwe leden of
geïnteresseerden zijn welkom om mee te spelen en te vieren!
3. Net zoals vorig jaar zal het dubbeltornooi, onze 10de Augustijntrophy, doorgaan van 25 mei tot en met 5 juni.
Het criterium enkeltornooi gaat door van 10 augustus tot en met 20 augustus.
4. Bij de meeste mutualiteiten kunt u een ‘sportkorting’ bekomen, waarbij een gedeelte van uw lidgeld wordt
teruggestort. Vraag meer info en de nodige documenten bij uw mutualiteit. U kunt uw formulier achterlaten in
het daarvoor voorziene bakje aan het prikbord in het clubhuis, waarna dit wordt ingevuld door een bestuurslid.
5. Vergeet niet dat de dames-, heren- en gemengde avond ook dit jaar vanaf de maand september aanvangen om
18u00. Op die manier kunnen de talrijke aanwezigen zeker een uur spelen vooraleer het donker wordt.
Voor deze activiteiten worden 4 pleinen voorbehouden. U kunt dan enkel op plein 5 reserveren. Vrijliggende
terreinen kunt u uiteraard innemen (zie Reglement p5 §A.4).
Ter herinnering: elke dinsdagavond kunt u gemengd dubbel gaan spelen. Uiteraard gaan onze dames voor. Deze
regel is dus enkel van toepassing als er een tekort aan dames is. De aanvangsuren blijven gelijk.
6. T.C. Ertvelde gaat ook dit jaar actief op zoek naar sponsors. We hebben er ondertussen al een aantal, maar er is
nog voldoende plaats op de omheining om uw reclamedoek te hangen! Indien u of uw bedrijf interesse heeft,
gelieve contact op te nemen met de verantwoordelijke voor de sponsoring, Kathleen De Rycke (0479/35.02.79).
U kunt zich ook richten tot een bestuurslid of via mail: info@tcertvelde.be
7. Gelieve ook dit jaar het inschrijvingsblad op te sturen of te mailen naar Ephraim. Aan de hand van een
storting kunnen wij uw gegevens (adres, geboortedatum, telefoonnummer…) niet opsporen. Wij hebben deze
gegevens nodig om u te kunnen inschrijven en verzekeren tegen ongevallen.
8. Verslagen, foto’s, nieuwtjes… voor op onze website kunt u ons steeds bezorgen per mail: info@tcertvelde.be
9. Na 4 succesvolle edities, zullen ook in 2017 de clubkampioenschappen worden geleid door Hubert van Hevele.
Ook dit jaar zijn de reglementen licht gewijzigd. In BIJLAGE 1 kunt u het reglement daarvan terugvinden.
De volledige jaarkalender zal door het bestuur worden uitgewerkt en verschijnt op de website (wordt regelmatig
geüpdatet) http://www.tcertvelde.be. Hierna volgen alvast een aantal belangrijke data om nú al te noteren:
 Zondag 5 februari:
Algemene ledenvergadering en interclubvergadering om 10u30
 Zaterdag 25 maart:
Jaarfeest in restaurant “Prins Cardinael”
 Zaterdag 8 april:
Opening van de terreinen
 Zondag 16 april:
Ontbijttennis voor interclubspelers om 8u30
 Week van 24-25 april:
Eerste speeldag interclub (onder voorbehoud)
 30 april:
START CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL – DUBBEL
 25 mei t/m 5 juni:
10de Augustijntrophy criterium dubbeltornooi T.C. Ertvelde
 12 t/m 14 juli:
Kidstennis Zomerkamp
 Zaterdag 22 juli:
Vriendschappelijke ontmoeting TC Ertvelde – TC Surdac
 10 t/m 20 augustus:
Criterium enkeltornooi T.C. Ertvelde
 Zaterdag 2 september:
Clubfeest met tennisnamiddag en ‘s avonds barbecue
 Zondag 17 september:
FINALES CLUBKAMPIOENSCHAP ENKEL-DUBBEL
De data (en eventuele inschrijvingslijsten) van alle activiteiten worden gepubliceerd in het clubhuis.
Wekelijks zijn er:
 de dames- en/of gemengde avond op dinsdag vanaf 19u00 (terreinen 1, 2, 3 en 4)
 de herenavond op donderdag vanaf 19u00 (terreinen 1, 2, 3 en 4)
 gemengde avond de eerste dinsdag van elke maand op 4 terreinen (vervangt dan de
damesavond)
 aperitieftennis op zondagmorgen vanaf 10u00 tot 12u30
Opm.: vanaf september vangen de dames-, heren- en gemengde avonden aan om 18u00!
Bij het begin van het seizoen gaat onze aandacht in de eerste plaats naar de interclubcompetitie. Er zijn veel
mogelijkheden, maar men moet uiteraard over voldoende personen beschikken om een ploeg te kunnen vormen. Er
moeten effectieven en reserves zijn om zonder problemen de wedstrijden te kunnen afwerken, zonder risico op boetes.
Bovendien moet er bij de jeugd voor vervoer en begeleiding gezorgd worden, en ook dat geeft soms problemen. Goede
afspraken zijn daarbij zeer belangrijk.
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Wat zijn nu de mogelijkheden?
 dinsdagnamiddag 14u30:
Dubbel Dames +50 en Dubbel Heren +60.
 woensdagmiddag 14u00:
Jongens & meisjes 9 en 10 jaar.
15u00:
Jongens & meisjes 12 jaar.
 donderdagmiddag 14u00:
Heren +65 en Heren +70.
14u30:
Dubbel Gemengd +50 en Dubbel Gemengd +60.
 zaterdagmorgen
09u30:
Jongens & meisjes 14 en 16 jaar.
 zaterdagmiddag
14u00:
Dames, Heren +35 en +45.
 zondagmorgen
10u00:
Heren (ploeg van 6 spelers).
10u00
Heren (ploeg van 4 spelers).
13u00
Heren (ploeg van 4 spelers).
 zondagmiddag
14u00:
Dames +25, +35 en +45; Heren +55, +60.
Alle ploegen dienen 15 minuten vóór aanvang van de ontmoeting ter plaatse te zijn.
Om enige duidelijkheid over de mogelijke opstelling van de ploegen te krijgen, en aangezien uiterlijk 10 februari 2017
de inschrijvingen bij Tennis Vlaanderen binnen moeten zijn, worden de interclubspelers dringend verzocht hun
interesses kenbaar te maken op bijgevoegd formulier (vóór 4 februari 2017). Zondag 5 februari om 10u30 wordt
daarom een samenkomst voorzien in ’t Morgenzonneke (aan de kerk van Ertvelde) voor de definitieve samenstelling
van de ploegen, praktische afspraken,… De ploegkapiteins worden verzocht de mogelijke spelers of speelsters aan te
spreken en afspraken te maken. De transferperiode voor de interclubspelers eindigt op 15 januari 2017.
U stelt eventuele vragen (reglementskwesties, aantal vereiste personen, praktische regelingen, transfers,…) best vóór de
transferdeadline. U kunt zich hiervoor richten tot interclubverantwoordelijken Koen Matthijs of Ephraïm Saey.
Tennis Vlaanderen voorziet dit jaar terug de organisatie van een recreatieve interclub voor dubbel dames +50 en/of
dubbel heren +60 op dinsdagmiddag (14u30) en eventueel dubbel gemengd op donderdagmiddag (14u30). Elke ploeg
bestaat uit 4 spelers en speelt 4 dubbelwedstrijden tegen een ploeg van een andere club (thuis of op verplaatsing). Indien
u geïnteresseerd bent, noteer dan uw naam op bijgevoegd formulier.
LET OP:

Alle interclubspelers, zowel effectief als reserve, dienen hun lidgeld betaald te hebben vóór
07/02/2017 (gestort op de rekening van de club: BE84 9793 8250 5559)!

De tennisopleiding zal ook dit jaar worden gestimuleerd. Mogelijkheden tot initiatie, training en vervolmaking, zowel
voor jeugd als volwassenen, zullen worden aangeboden. Daarvoor kunt u terecht bij Casper Schyvinck
(casper.schyvinck@hotmail.com), die zich engageert als verantwoordelijke voor de tennisopleiding binnen T.C.
Ertvelde.
Onze leden zullen er dan ook rekening mee moeten houden dat er op bepaalde momenten lessen zullen worden gegeven.
Hou hier rekening mee bij uw reservatieplannen of –afspraken. Op de reservatietabellen aan het clubhuis zal alles tijdig
aangeduid worden.
Wie hierover meer inlichtingen wil kan terecht op bovenstaand mailadres. U kunt uiteraard ook op het
inschrijvingsformulier vermelden dat u gecontacteerd wenst te worden!
T.C. Ertvelde organiseert samen met de gemeente Evergem een Kidstennis Zomerkamp. Dit zal doorgaan op 12-13-14
juli 2017 voor leerlingen van het 1ste tot en met het 4de leerjaar (5 tot 11 jaar). Casper zal de tennislessen verzorgen
tijdens deze mini-zomerstage. Voor meer informatie en inschrijvingen kunt u bij Casper terecht op 0498/49.59.00.
En dan nog iets: tennissen is plezant en sportbeoefening in het algemeen is gezond, maar je moet er wel de nodige
lichamelijke geschiktheid voor hebben. Voor iedereen, toch zeker voor personen die aan competitie wensen deel te
nemen en zeker voor volwassenen vanaf ongeveer 35-40 jaar die niet regelmatig trainen, is een jaarlijks geneeskundig
onderzoek geen overbodige luxe. Kwetsuren kan je beter voorkomen dan genezen, om nog maar over ergere dingen te
zwijgen.
Wij hopen je in het komende tennisseizoen regelmatig te mogen ontmoeten op of rond onze terreinen aan het
Arteveldestadion. Laten wij er samen een sportief en gezellig seizoen van maken, met hopelijk veel zonnige dagen en
massa's sportieve prestaties!

Met sportieve groeten
Het bestuur
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REGLEMENT VOOR RESERVATIE EN GEBRUIK VAN DE TERREINEN.

A. WIE KAN RESERVEREN EN WANNEER?
1. Elk lid dat het volle lidgeld betaalt, heeft de mogelijkheid om op de vijf terreinen te reserveren of
ter plaatse in te schrijven. In geval van een gezinskaart geldt bovenstaand reserveringsrecht voor alle
gezinsleden vanaf de leeftijd van 19 jaar.
2. Studenten en jongeren hebben dezelfde reserveringsrechten voor de terreinen 3, 4 en 5. Zij kunnen
ter plaatse ook inschrijven op de vrije uren voor terreinen 1 en 2 .
Voor jongeren t/m 18 jaar is er geen voorafgaande reserveringsmogelijkheid tijdens de
vakantieperiodes vanaf 18 uur.
3. Naargelang de reservatiemogelijkheden, zullen de clubleden in 3 lijsten worden ingedeeld:
-Volwassenen: reservatierecht op alle terreinen
-Studenten: reservatierecht op terreinen 3, 4 en 5
-Jongeren: reservatierecht op terreinen 3, 4 en 5 (beperkt)
Deze lijsten zullen uithangen aan de voorgevel van het clubhuis.
4. Op de dames-, heren- en gemengde avond kan louter op terrein 5 gereserveerd worden. Een
vrijliggend terrein kan echter ingenomen worden na invullen van uw reservatienummer.
5. Voor de interclubwedstrijden, de jaarlijkse tornooien, de clubkampioenschappen en bepaalde
vriendschappelijke ontmoetingen of andere clubactiviteiten, zal het bestuur op voorhand bepaalde
terreinen reserveren door ze te arceren op de weekrooster.
Individuele reservaties zijn dan enkel mogelijk op de vrije terreinen.

B. HOE KAN MEN RESERVEREN?
1. Reserveren gebeurt door uw persoonlijk volgnummer (zie ledenlijst) in te vullen op de
weekrooster. Het volgnummer van de tegenspeler dient (ten laatste bij aanvang van het spel) te
worden genoteerd onder de gegevens van wie gereserveerd heeft.
2. Slechts één reservatie van één uur is mogelijk. Men kan dus pas een nieuwe reservatie maken
nadat het eerder gereserveerde uur gespeeld is.
3. Het is ook niet toegelaten met een medespeler af te spreken om elk 1 uur na elkaar te reserveren, om
aldus 2 uur aaneensluitend enkel te kunnen spelen. Voor dubbelspel (vóór 19u00) kan dit wel.
4. De niet gereserveerde uren kunnen ter plaatse worden ingenomen door het invullen van de nummers
van de spelers.
5. Ingeval een oorspronkelijk gereserveerd terrein niet ingenomen werd, kan ieder clublid dit terrein na
10 minuten bezetten, op de wijze zoals voorzien onder nummer B1.
6. Bij misbruik kan men op de weekrooster, of bij herhaald misbruik, op de reservatielijst geschrapt
worden.

C. ALGEMENE REGELS.
1. Enkel leden (en familie) hebben toegang tot de club.
2. Het dragen van aangepast schoeisel is verplicht (geen sportschoenen met scherpe profielen).
Passende sportieve kledij is vereist.
3. Vooraleer het terrein te verlaten zal men steeds vegen, beregenen en afval in de vuilnisbakken
deponeren.
4. Ten hoogste 3 x per seizoen kan men een niet-clublid uitnodigen. Hiervoor betaalt men € 5,00 aan
de club per terrein. Voor die bijdrage rekenen wij op de loyaliteit van onze clubleden.
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BIJLAGE 1:

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN T.C. ERTVELDE 2017

Ook dit jaar zullen er weer clubkampioenschappen georganiseerd worden. De spelregels voor 2017 zijn enigszins veranderd in
vergelijking met vorig jaar, dit voor wat betreft de puntentelling in het enkelspel. Voor het dubbelspel in alle reeksen blijft
het aantal punten per team maximum 45 (enkelspel klassement). Herinnering: in het dubbelspel dient iedereen een andere
partner te zoeken t.o.v de vorige jaren! De kampioenschappen worden dus terug georganiseerd voor EH - ED - DH - DD - DG
(alle reeksen onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen). Het kampioenschap zal bestaan uit een voorronde
(poulesysteem) die loopt over de maanden mei t.e.m. augustus, en voor de geplaatsten, een eindronde (tabel met rechtstreekse
uitschakeling) tijdens de maand september.
Voor de goede orde volgen hieronder de richtlijnen/spelregels.
Spelregels voor de voorrondes (poules) ENKELSPEL:

























De wedstrijdplanning – wie tegen wie speelt en tijdens welke maand – zal de laatste week van april aan de borden
aangebracht worden.
Op deze lijsten zal één van de spelers/teams in “bold” afgedrukt zijn. Het is de bedoeling dat deze speler het initiatief
neemt om de tegenstrever(s) te contacteren en één of meerdere datum(s) voor te stellen. Indien deze datums niet
geschikt zijn dient de andere speler/team met een tegenvoorstel te komen.
Alle wedstrijden in het enkelspel worden gespeeld naar 2 winnende sets. Bij 6-6 in de 3de set wordt een normale
tiebreak (naar 7 punten) gespeeld.
Dubbelwedstrijden mogen ook ingepland worden tijdens de damesavond, herenavond en aperitieftennis. Gevraagd
wordt om geen heren dubbel in te plannen op dinsdagavond en geen dames dubbel op donderdagavond.
Enkelwedstrijden kunnen tijdens dames-, herenavond en aperitieftennis enkel plaatsvinden indien een terrein
beschikbaar is.
Teneinde de goede gang van het kampioenschap niet te verstoren wordt gevraagd dat enkel de gemotiveerde èn
beschikbare spelers/speelsters zich zouden inschrijven. 
Poules zullen (naargelang het aantal inschrijvingen) bestaan uit 3, 4 of 5 spelers/speelsters of dubbelparen. Iedereen
speelt tegen iedereen in zijn poule.
Teneinde de poules min of meer even "zwaar" te maken zal de "loting" van de poules geleid worden (onder toezicht
van één of meerdere “onschuldige” getuigen) en hierbij zal rekening gehouden worden met enkelklassementen van
2017.
Indien een wedstrijd niet plaatsvindt in de geplande maand, verliezen (naargelang de situatie) één of beide
spelers/teams een punt. In geval van overmacht (bv. kwetsuur, of andere geldige reden) zal de “strenge maar
rechtvaardige” tornooileiding beslissen of, en aan wie, er punten toegekend worden. Alle spelers/teams dienen zich –
in het kader van de democratie  - bij deze beslissing neer te leggen.
Indien een wedstrijd, welke ingepland werd tijdens de laatste week van de maand, wegens de weersomstandigheden,
niet kon doorgaan dient deze uiterlijk tijdens de 1 ste week van de daaropvolgende maand gespeeld te worden.
Teneinde verliespunten te vermijden is het van het grootste belang dat het wedstrijdresultaat onmiddellijk na de
wedstrijd op de lijsten ingevuld wordt.
Hou er rekening mee dat ook tijdens de “tornooimaanden” (mei en augustus) de wedstrijden van de voorrondes dienen
gespeeld te worden.
Hou er tevens rekening mee dat, wie die zich in 3 reeksen inschrijft, mogelijks 3 wedstrijden per maand dient te
spelen.
Wedstrijden mogen altijd vroeger gespeeld worden, maar nooit later dan de planning aangeeft.
Indien er voor een bepaalde reeks <4 inschrijvingen zijn gaat deze reeks in zijn geheel niet door.
Indien er voor een bepaalde reeks 4 inschrijvingen zijn gaat de voorronde niet door en komen de ingeschrevenen
rechtstreeks op de eindtabel.
Indien er voor een bepaalde reeks 5 inschrijvingen zijn zal er slechts 1 poule zijn waarbij de eerste 4 zich plaatsen
voor de eindronde.
Vanaf >5 inschrijvingen zijn er poules van 3, 4 of 5 spelers/teams waarbij de eerste 2 van iedere poule zich plaatsen
voor de eindronde.
De winnaar van een wedstrijd ontvangt 1 punt – de verliezer krijgt geen punt.
In geval 2 spelers een gelijk aantal punten behalen zal het resultaat van de onderlinge ontmoeting beslissend zijn voor
de ranking.
In geval 3 spelers een gelijk aantal punten behalen zal het game saldo (som van alle wedstrijden) beslissend zijn voor
de ranking.
In het belang van de “fairplay” wordt van iedere speler / team gevraagd om iedere wedstrijd te spelen en voluit te
gaan – ook al ben je reeds geplaatst of al maak je geen kans meer om door te gaan.
Het feit dat iemand zich inschrijft betekent dat hij/zij akkoord gaat met deze spelregels.
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Spelregels voor de voorrondes (poules) DUBBELSPEL:






Zelfde spelregels als voor het enkelspel. Uitzondering: de 3de set wordt in het dubbelspel niet gespeeld, maar
vervangen door een MATCH tiebreak (naar 10 punten).
Voor de dubbelkampioenschappen word je geacht zelf een partner te kiezen; samen maximum 45 punten
(enkelklassement). Zodoende heeft ieder clublid de mogelijkheid om aan te treden.
Bedoeling bij DH - DD en DG is om ieder jaar een andere partner te kiezen. Het is dus niet meer mogelijk om met
dezelfde partner van 2013, 2014, 2015 of 2016 aan te treden.
DG: Een tip aan de heren: wegens minder dames dan heren beschikbaar is het een kwestie van rap te zijn.... 
DG: Een tip aan de dames: wacht niet tot je uitgenodigd wordt. Neem zelf initiatief teneinde met je favoriete partner
te kunnen aantreden.

Spelregels voor de eindronde ENKEL & DUBBELSPEL:







Voor de eindronde zal gebruik gemaakt worden van een tabel met rechtstreekse uitschakeling.
Op deze tabel zullen, naargelang het aantal poules, minimum 4 tot maximum 8 spelers/teams geplaatst worden.
Ook voor de eindronde zal de loting “geleid” zijn. (onder toezicht van één of meerdere onschuldige getuigen).
Het resultaat in de voorronde is van belang aangezien, in eerste instantie, een poulewinnaar zal uitkomen tegen
iemand die 2e werd in een andere poule.
In tweede instantie zullen de enkelklassementen (of igv dubbelspel de som van de enkelklassementen) meespelen.
Finales worden ingepland op zondag 17 september vanaf 10:00.

Inschrijvingen dienen ten laatste op 27 april 2017 binnen te zijn bij:
Hubert van Hevele.
Via SMS: 0475/712619
Via email: hubert.van.hevele@telenet.be
Noot 1: igv inschrijving voor dubbelspel vergeet niet je dubbelpartner te vermelden.
Noot 2: NA 27 april worden geen inschrijvingen meer aanvaard !!

CLUBKAMPIOENEN 2016
Enkel Heren:

Nico Van Hecke

Dubbel Dames:

Brigitte Baete – Isabelle Van Hijfte

Dubbel Gemengd:

Sylvia De Vrieze – Wim Verschueren

Dubbel Heren:

Janosh De Craene – Philippe Van Hijfte
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
(te bezorgen aan Ephraïm Saey, Kroonstraat 73, 9940 Ertvelde of via e-mail: info@tcertvelde.be)
uiterlijk 7 februari 2017 voor de interclubspelers
uiterlijk 28 februari 2017 voor het jaarfeest
1. LIDMAATSCHAP 2017
Volgende perso(o)n(en) wens(t)(en) lid te worden van T.C. ERTVELDE:
Naam en voornaam*
Geb.datum
Telefoon, GSM en emailadres
……………………………………………………..

…………………..

…………………………………………………

…………………………………………………..…

…………………..

…………………………………………………

……………………………………………..………

…………………..

…………………………………………………

………………………………………………..……

…………………..

…………………………………………………

…………………………………………………..…

…………………..

…………………………………………………

Adres*:................................................................................. Postnr.:.............. Gemeente:....................................
Het bedrag van €........ werd gestort op rekening BE84 9793 8250 5559 van T.C. Ertvelde op ....../....../2017.
Dit bedrag werd overgemaakt door (naam titularis bankrekening): ……………………………………………………
met als vermelding…………………………………………………………………………………………………………..
2. JAARFEEST T.C. ERTVELDE op zaterdag 25 maart 2017
(Naam)...................................................schrijft in voor:

-LID (€ 45,00/persoon); aantal personen: ...
-NIET-LID (€ 60,00/persoon); aantal personen: …

Het bedrag van €........ werd overgeschreven op bovenvermelde rekening op ....../....../2017.
Dit bedrag werd overgemaakt door (naam titularis bankrekening): ……………………………………………………
met als vermelding…………………………………………………………………………………………………………..
3. OPENING VAN DE TERREINEN op zaterdag 8 april 2017
(Naam)…………………………………………… -komt ’s middags tennissen (gratis); aantal personen: …
-komt ’s avonds naar de receptie (gratis); aantal personen: …
4. INTERCLUBCOMPETITIE**
Volgende personen wensen deel te nemen aan de interclubwedstrijden:


............................................................... categorie:.............

Effectief/reserve?



............................................................... categorie:.............

Effectief/reserve?

5. RECREATIEVE INTERCLUBCOMPETITIE**
Volgende personen wensen deel te nemen aan de recreatieve interclubcompetitie:


............................................................... dubbel heren/dubbel dames/dubbel gemengd



............................................................... dubbel heren/dubbel dames/dubbel gemengd

6. EVENTUELE VOORSTELLEN NAAR HET BESTUUR TOE? (hier invullen of mail naar info@tcertvelde.be)
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam:………………………………………………..
__________________________

Datum:….../….../2017

Handtekening:………………………

* Voor alle leden de gegevens precies en duidelijk invullen a.u.b. (graag blokletters). Dit moet ons toelaten de ledenlijst correct bij te werken.
Vergeet ook niet de juiste geboortedatum voor ieder lid te vermelden; dit is noodzakelijk voor het verkrijgen van een aansluiting.
** In paragrafen 4 en 5: schrappen wat niet past a.u.b.
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