
     
Beste sportievelingen,  
Beste GTC’ers, 
Beste sympathisanten, 
 
Wil je graag lid worden van onze familieclub GTC Gavere? 
 
Graag geven we een overzichtje van onze activiteiten …  
 

            CLUBAVONDEN  INTERCLUB    KIDSTOER   
 
ZOMERSTAGE/ZOMERKAMP    BATTLE MET DE INDIANEN  
 
      SLAG OM GAVERE CLUBKAMPIOENSCHAP  ZOMERTORNOOI 
 
 BREYDELTORNOOI  LESSEN                    START-TO-TENNIS  
 
   BATTLE VAN DE 3-PUNTERS VERRASSINGSTORNOOI 
 

NACHT DER DUBBELS …  
 
Inschrijvingen voor het seizoen 2021/2022 
Ben je een nieuw lid voor onze club? Hartelijk welkom.  
Lid worden kan via onze website www.gtcgavere.be. 
Ga naar het tabblad tennisclub en klik op lid worden. 
Vul uw persoonlijke gegevens in en u ontvangt u een overschrijvingsformulier ter 
bevestiging.  
 
Voor zij die reeds lid waren van GTC Gavere kan inschrijven voor het seizoen 2021-2022 
door overschrijving op de rekening van GTC Gavere (BE 62 0013 0387 0461). Gelieve in de 
mededeling de voornamen van de leden te noteren.  
 
De tarieven gebaseerd op het geboortejaar zijn:  
Junior 1 (heden – 2013) 15 € 
Junior 2 (2012 – 2009) 40 € 
Junior 3 (2010 – 2003) 60 €  
Student (vanaf 2002) 80 €  
Senior (vanaf 2002) 100 €  
Barlid  (vanaf 2002) 20 € 
 
Het tarief voor junior 3 (60 €) is eveneens van toepassing voor een begeleidend ouder. Zij 
kunnen weliswaar enkel spelen/reserveren met hun ingeschreven zoon/dochter. 
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In dit bedrag zijn volgende zaken inbegrepen:  
- onbeperkt gebruik van de terreinen 1 & 2 van 01/04/2021 t.e.m. 31/03/2022,  
- onbeperkt gebruik van de terreinen 3 & 4 van 01/04/2021 t.e.m. 30/09/2022 
- onbeperkt gebruik van terreinverlichting bij avondtennis, of binnen spelen 
- gebruik van de douches na een spannend matchke 
- verplichte bijdrage voor Tennis Vlaanderen 
- verzekering voor sportongevallen 
- inschrijvingsgeld voor interclub en clubkampioenschap 
- deelname aan onze nevenactiviteiten (waarop wij maar al te graag iets voorzien voor 

 
- korting voor een winterabonnement, korting bij inschrijving eigen tornooien, … 
- genieten in ons gezellig clubhuis en op ons aangenaam terras …  
- voordelen bij onze partner Tennis Pro 
- … 
 
Interclub 
Op GTC Gavere wordt uiteraard ook interclub gespeeld en dit bij de volwassenen en in de 
jeugdreeksen.  
Wil je graag eens een wedstrijdje meespelen ? Laat dit gerust weten aan 1 van de 
bestuursleden en zullen graag samen met u een plaatsje zoeken in 1 van de gezellige 
ploegjes. 
 
Lessen op GTC Gavere 
De website van GTC Gavere werd door Veerle up-to-date gezet en inschrijven kan reeds 
voor alle lessenreeksen, start-to-tennis, … 
 
Zomerkamp / tennisstage 
Wellicht hebben jullie het vorige zomer wel gehoord, gelezen of gezien,  ons tenniskamp 
was een ongekend succes !!!  Er werd dan ook door Veerle en de lesgevers beslist dat zij 
heel graag volgende zomer 2 kampen organiseren.  Er zal een kamp zijn van 5 tot 9 juli en 
een kamp van 12 tot 16 juli.  Wil je graag deelnemen ?  Hou je agenda alvast vrij.  
Inschrijven kan via de website www.gtcgavere.be (lessen en stages / inschrijvingsformulier 
stage).  Laat het gerust weten aan vriendjes, vriendinnetjes, neefjes, nichtjes … Iedereen 
van 5 tot 14 jaar is er van harte welkom.  Ook niet-leden kunnen deelnemen aan het kamp.  
Zij dienen enkel een klein supplement te betalen voor de verzekering. Voor en na de 
kampuren wordt eveneens opvang voorzien. 
Ga gerust eens kijken op de facebook-pagina van ‘jeugd gtc’ … eens de sfeerbeelden van 
onze live-reporter Valerie gezien, wil je dit zeker niet missen.  
 
Daarnaast geven we nog graag mee dat er de komende zomermaanden opnieuw begeleid 
zelfstandig tennissen (BZT) zal georganiseerd worden.  Ook het circuit voor de 3-punters 
komt er weer aan en dit al vanaf de lente.  
 
Indien verdere vragen over lessen, ons tenniskamp of andere zaken aangaande de jeugd ?  
Stuur dan gerust een mailtje naar lessengtc@outlook.be 
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Hopelijk tot snel, op onze terreinen, bij Jelle en Seema in ’t Sportdreefke, …  
Kortom, in ons gezellig en familiaal clubje in ’t groen, aan de oevers van de Schelde. 
 
Met sportieve groeten 
Het Bestuur van GTC Gavere 


