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Beste tennisvrienden,

Betreft : inschrijving zomerseizoen 2018 via www.tennisclubstrombeekbever.be

1. Hoe en wanneer schrijft u in :
U kunt vanaf 1 maart inschrijven via de website van 
www.tennisclubstrombeekbever.be . Aan de leden die niet in het bezit zijn van een PC 
zal, OP AANVRAAG aan het secretariaat, per post het inschrijvingsdocument worden 
toegestuurd. Gelieve dit aan te vragen en dan volledig en duidelijk in te vullen en terug 
te bezorgen, aan het Secretariaat : Van Autrève Yvette, Baalhoek 29/6 te 1853 
Strombeek-Bever.

2. Hoeveel betaalt u :
Het lidmaatschap loopt van 1 april 2018 tot 31 maart 2019 en bedraagt:

• Senioren: vanaf 18 jaar (geboren vóór 31/12/1999)  : 130 euro
• Studenten: vanaf 18 tot en met 25 jaar (wie hiervoor in aanmerking komt is 

geboren tussen 01/01/1993 en 31/12/2000 en dient dit duidelijk te vermelden 
op het inschrijvingsformulier. 
Een kopie van de laatste studentenkaart moet bij het inschrijvingsformulier 
gevoegd worden) : 75 euro

• Junioren 1: vanaf 13 tot en met 17 jaar(geboren tussen 01/01/2001 en 
31/12/2005) : 50 euro

• Junioren 2: vanaf 9 tot en met 12 jaar (geboren tussen 01/01/2006 en 
31/12/2009) : 30 euro

• Junioren 3: vanaf 4 tot en met 8 jaar (geboren tussen 01/01/2010 en 
31/12/2014) : 10 euro

• Niet-spelende sympathisanten en PETANQUE : 35 euro
Het lidmaatschap, voor senioren-zomer & winterleden,  wordt aangepast vanaf het 
zomerseizoen 2018, dit met algemeen akkoord van de effectieve leden op de Algemene 
Vergadering van 7/2/2018.
Bij de bepaling van de leeftijd wordt geen rekening gehouden met de geboortemaand, 
maar wel met de leeftijd die bereikt wordt in het lopende jaar.

Voor de spelende leden TENNIS en PETANQUE
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Na ontvangst van uw inschrijvingsdocument op het secretariaat of via de site van TSB 
in samenwerking met Tennis Vlaanderen zult u een uitnodiging ontvangen om tot 
betaling over te gaan.

Niet spelende leden - sympathisanten
Gelieve jullie bijdrage 35€ te storten op rekening van TSB : BE33 4387 1601 8146 met 
de vermelding : “bijdrage sympathisanten”

3. Info contact Leden TSB :
Een lijst van al onze leden zal beschikbaar zijn op de NIEUWE CLUBAPP TV(voor Smart-
en Iphone). Diegenen die geen PC ter beschikking hebben kunnen een ledenlijst 
aanvragen aan het secretariaat.

4. Nieuwe leden aanbrengen : 
Om het bestaan van onze club te verzekeren wensen wij zoveel mogelijk nieuwe leden 
aan te trekken, daarom heeft het Bestuur beslist om aan de leden die lid waren in 2017 
en die in 2018 een nieuw volwassen lid aanbrengen, een aankoopbon van 20€ te 
overhandigen.

5. Lid worden : 
www.tennisclubstrombeekbever.be

• lid worden
• inschrijving
• vraag beantwoorden - ja, reeds lid
• inloggen met nummer of e-mailadres + wachtwoord
• alle gegevens staan klaar (eventueel aanpassen indien nodig)
• tarief aanduiden (wat van toepassing is voor u)
• bevestigen
• U ontvangt onmiddellijk de bevestiging van inschrijving
• de uitnodiging tot betaling volgt later.

Met sportieve groeten,
Het Bestuur

Wintertornooi 10 en 11/03/2018 Wintertornooi 10 en 11/03/2018 

Beste leden,

Op 10 en 11/3/2018 gaat ons Wintertornooi door in de sportzaal Vertommen.

Programma :
Zaterdag 10/3 : wedstrijden vanaf 10u tot 16u
Zondag 11/3 : wedstrijden vanaf 10u tot 14u
FINALES - 1ste/2de plaats en 3de/4de plaats starten om 14u30

Jullie zijn bij deze vriendelijk uitgenodigd om onze spelers te komen supporteren en 
daarna deel te nemen aan een kleine receptie jullie aangeboden door de club.

Page 2 sur 3Nieuwsbrief 6

05-03-18https://www.tennisvlaanderen.be/delegate/showmail?mail_id=2624058



Sportieve groeten
Het Bestuur

Ballonconstructie Ballonconstructie 

Beste leden,

Zoals jullie reeds vernomen hebben stelt de Gemeente Grimbergen een budget van 
200.000€ ter beschikking voor de 2 tennisclubs in Groot Grimbergen, zijnde Tennisclub 
Strombeek-Bever (TSB) en Tennisclub Ter Wilgen (TCTW) voor het plaatsen van een 
ballonconstructie over 2 gravelterreinen op TCTW. Omwille van ruimtelijke structuur is 
dit niet mogelijk op de terreinen aan de Singel. Deze ballon wordt alleen voorzien voor 
de winterperiode. De bedoeling van de gemeente is dat, in de toekomst, iedere 
sportactiviteit zijn eigen locatie heeft en niet meer zoals dat vandaag het geval is.
Op 23/3/18 worden leden van het dagelijks bestuur van beide clubs uitgenodigd op de 
gemeente voor bespreking en overleg aangaande dit project.
Wij houden jullie zeker verder op de hoogte omtrent het verloop van voornoemde 
vergadering. 

Het Bestuur

Wenst u deze mail in de toekomst niet meer te ontvangen? U kan zich uitschrijven via het profielbeheer op je spelersdashboard. 

Tennis Vlaanderen draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze e-mail. 

U kan deze e-mail ook bekijken in uw browser

TENNISCLUB STROMBEEK BEVER VZW - Singel 57 1853 Strombeek-Bever

www.tennisclubstrombeekbever.be - strombeeksetennisclub@hotmail.com
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