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Nieuwsbrief januari 2015
Beste wensen voor het nieuwe jaar
Graag wensen wij alle leden en sympathisanten van ATC Anzegem een gezond, voorspoedig en sportief
2015 toe.

Lidmaatschap 2015
Het lidmaatschap hernieuwen of nieuw lid worden ( Inclusief verzekering TennisVlaanderen ) kan mits
overschrijving op BE56 7384 0218 8088 met vermelding van: naam + voornaam + geboortedatum + m/v +
tel/gsm
Wie geïnteresseerd is om interclub te spelen , stuurt best een mailtje naar info@tcanzegem.be en dient
voor 1 februari lid te worden.
Momenteel kan je dus in voorverkoop abonnement nemen aan het goedkoper tarief!
OVERSCHRIJVING VOOR 1 FEBRUARI 2015

OVERSCHRIJVING NA 1 FEBRUARI 2015

Familie-abonnement € 160

Familie-abonnement € 180

Volwassenen € 80

Volwassenen € 90

-18 jaar € 40

-18 jaar € 45

-12 jaar € 20

-12 jaar € 25

-6 jaar € 10

- 6 jaar € 10

Andersvaliden 50% korting

Andersvaliden 50% korting

Tennisvlaanderen lidkaart afgeschaft

Vanaf 1 december ‘14 worden geen lidkaarten meer bezorgd. De speler ontvangt voortaan, na aansluiting
door de club, rechtstreeks een e-mail ter bevestiging van zijn lidmaatschap bij Tennis Vlaanderen. Deze
e-mail is ook ter beschikking via het spelersdashboard (klikken op lidnummer) op
www.tennisvlaanderen.be

Voorzitter:

Frederik Van Braekel
Buyckstraat 73
8570 Anzegem
tel. 056 / 68 12 64

Secretaris:

Eddy Depraetere
Oudstrijdersstraat 8 bus 203
8570 Anzegem
tel: 0476 / 92 62 11
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Overig clubnieuws
 Op zaterdag 17 januari is er TennisVlaanderen-kidstoertornooi (Oranje – vm en Wit/Blauw/Rood – nm).
Dit is reeds volzet met een record aantal deelnemers ( 82 kids)! Kom gerust een kijkje nemen!
 In februari start er terug een lessenreeks voor de kleuters. Momenteel zijn er nog enkele plaatsen vrij
dus wie er nog wenst bij te zijn moet vlug zijn. Er zijn nu ook kleuterkampen waar je reeds kunt op
inschrijven en dit voor in de paasvakantie en de zomervakantie.
Meer info en inschrijvingen via www.littleballvillage.be .
 Vanaf april zullen er terug “Start to tennis “ en vervolg tennislesssen zijn voor volwassenen,
Je kan nu al vooraf inschrijven hiervoor via www.tcanzegem.be

Enkele Data om nu al te noteren:
 Sportdorp Anzegem vindt plaats op 20 juni .
 Ons jaarlijkse barbecuetornooi is voorzien op zondag 21 juni.
 Kidstoer-Tornooi Wit/Blauw/Rood/Oranje/Groen op zaterdag 27 juni
 TienerToer-Tornooi (12-18j) op zondag 28 juni


De jaarlijkse mosselsouper vindt plaats op zondag 13 december
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