
     
Beste sportievelingen,  
Beste GTC’ers, 
Beste sympathisanten, 
 
In deze nieuwsbrief (en het is ne langen  )… volgende items : 
 

          TENNIS VLAANDEREN  INTERCLUB 
 

INSCHRIJVINGEN 2021/2022    
 

COMPENSATIE WINTER  ZOMERKAMP / STAGE 
 
1e Tennis Vlaanderen 
Tennis Vlaanderen kan ons jammer genoeg nog geen perspectieven geven aangaande 
indoor spelen, maar ze laten niet los !!!  Als overkoepelende organisatie beseffen zij maar 
al te goed dat de huidige lockdown voor vele clubs, ook die van ons als jaarclub, geen 
evidentie is.  Denk hierbij maar aan de lessen + 12 die momenteel in het water vallen en de 
vele winter-abonnementhouders, die momenteel op de buitenterreinen zijn aangewezen.   
 
2e Interclub 
Maar Tennis Vlaanderen ziet de toekomst positief … en vraagt aan alle tennisclubs om de 
inschrijvingen voor het komende interclubseizoen voor 14/02/2021 door te geven. 
Vandaar een oproep naar onze interclubkapiteins om jullie ploegje voor 07/02/2021 door 
te sturen naar gaveregtc@gmail.com dit voor de volwassenen-competitie. 
 
Voor de jeugd (jullie kregen al een mailtje), zal Veerle alle geïnteresseerden aan ons 
doorgeven, zodat ook zij opnieuw kunnen ingeschreven worden voor hun interclub-battles. 
 
Speelde je in het verleden nog geen interclub, ben je recentelijk lid geworden van onze club 
en wil je graag eens competitie spelen, stuur dan zeker een mail naar gaveregtc@gmail.com 
en we vinden vast en zeker een plaatsje in 1 van onze vele toffe ploegjes. 
 
Inschrijven voor interclub, betekent eveneens dat je als kapitein en speler dient 
aangesloten te zijn bij Tennis Vlaanderen voor het nieuwe seizoen (2021-2022).  Vandaar 
volgend puntje … 
 
3e Inschrijvingen seizoen 2021/2022 
In principe hebben wij een inschrijvingsdag eind januari, waarbij iedereen aan een 
verminderd tarief zijn lidgeld kan betalen.  Dit jaar is dit in de huidige omstandigheden niet 
toegelaten, maar we willen jullie zeker laten genieten van de gebruikelijke korting.  
 
Vandaar volgend initiatief :  
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Wie zijn inschrijvingsgeld voor het seizoen 2021-2022 uiterlijk op 07/02/2021 overschrijft 
op de rekening van GTC Gavere (BE 62 0013 0387 0461), kan dit aan het 
voorinschrijvingsbedrag doen. 
 
Concreet betekent dit gebaseerd op het geboortejaar :  
Junior 1 (heden – 2013) 15 € 
Junior 2 (2012 – 2009)     40 € 
Junior 3 (2010 – 2003)     52 € (na 07/02/2021 wordt dit 60 €) 
Student (vanaf 2002)       72 € (na 07/02/2021 wordt dit 80 €) 
Senior (vanaf 2002)       92 € (na 07/02/2021 wordt dit 100 €) 
Barlid  (vanaf 2002) 20 € 
 
Het tarief voor junior 3 (52 € / 60 €) is eveneens van toepassing voor een begeleidend 
ouder.  Zij kunnen weliswaar enkel spelen/reserveren met hun ingeschreven zoon/dochter. 
 
Schrijf je dus gerust in, en geniet van de gebruikelijke korting.   
 
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 01/10/2021 t.e.m. 30/09/2021 
- 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 

de innerlijke mens ) 
- 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 
- … 

 
4e Compensatie winter  
Een aantal vaste winterabonnementshouders en lesvolgers denken wellicht, ik heb deze 
winter nog niet veel kunnen spelen ? En terecht … 
Zoals beloofd in onze eerdere nieuwsbrief zullen wij als club een compensatie voorzien 
voor de ontbrekende lessen en voor de gesloten hal van onze vaste 
winterabonnementhouders.   
Daar zijn wij het als bestuur unaniem over eens.  
Wij zijn dan ook in gesprek met de Gemeente Gavere en ook Tennis Vlaanderen doet zijn 
best om de clubs hierin financieel te steunen. Ja, ook wij hebben, naast de compensatie 
naar jullie toe, nog belangrijke financiële verplichtingen, zoals de afbetaling van de hal en 
onze vaste kosten (verzekeringen, energie, … )  
Wij hopen uiteraard dat we snel weer onze hal in gebruik mogen nemen en afhankelijk van 
deze timing, zullen wij jullie concreet kunnen melden hoe deze compensatie zal gebeuren. 



 
5e Zomerkamp / tennisstage 
Wellicht hebben jullie het vorige zomer wel gehoord, gelezen of gezien,  ons tenniskamp 
was een ongekend succes !!!  Tennis, plezier, nevenactiviteiten, verkleedpartijen, 

spaghettifestijn … alle deelnemers hebben er 200 % van genoten.  Ook onze lesgevers 

vonden het een mega-editie.  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 
zomer).  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.  
 
Indien verdere vragen over lessen, ons tenniskamp of andere zaken aangaande de jeugd ?  
Stuur dan gerust een mailtje naar lessengtc@outlook.be 
 
6e Divers 
Ter info willen we jullie nog meedelen dat het sanitair momenteel (op vraag van de 
gemeente) momenteel gesloten is.  Zij willen alle mogelijkheden tot besmetting vermijden.  
 
Het was een ganse boterham, maar we zien elkaar momenteel minder dan gewenst … dus 
vandaar.  
 
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 
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