TC THILLE ‘19
Openingsbrief
BELANGRIJKE DATA:
•
•
•
•
•
•
•

31/03 11u: openingsreceptie
24/04: start lessen
04/05: start interclub
05/05: Ladies retro tennis
14/07: BBQ tornooi
12,13,14 en 15/08: zomerstage
22 of 29/09: Audruicq

Beste tennisvrienden, met z’n allen kijken we uit naar het nieuwe
tennisseizoen.
2018 was een goed jaar voor TC THILLE: ingebruikname van onze 4
nieuwe terreinen, een geslaagd feestweekend als inhuldiging van die
nieuwe terreinen en vooral veel nieuwe leden. In totaal 207 leden,
waarmee we voor het eerst de kaap van 200 leden konden
overschrijden. Ook het lessenaanbod werd sterk uitgebreid.
In 2019 willen we op ditzelfde elan verder gaan en hopen we opnieuw
op jullie lidmaatschap.
Lidgelden:
De lidgelden blijven gelijk, nl.
Lidgeld 2019:

BESTUUR TC THILLE:
•

Peter Maeseele
Voorzitter – 0477/607964

•

Céline Vanwalleghem

•

Ulrike Desmet

Jeugdwerking – 0486/612077
Actviteiten - 0474/350142

•

Dirk Popelier
Penningmeester & bar
0474/951367

•

Bart Vangheluwe

•

Bart Kindt

Logistiek - 0478/624573
Lessen & Interclub - 0478/546995

1e lid
2e lid
Familie abonnement
Studenten
Minder dan 8 jaar

90€
80€
210€
60€
Gratis

De lidgelden kunnen gestort worden op de volgende rekening: BE06
7386 0924 7322. Graag bevestiging van je inschrijving via mail naar
bart.kindt@crescon.be.
BELANGRIJK: Wie zijn lidgeld betaalt voor 1 april mag 10€ korting
toepassen op bovenstaande tarieven. En dit is géén aprilvis!
Openingsreceptie:
De openingsreceptie gaat dit jaar door op zondag 31 maart vanaf
11u. Iedereen is van harte welkom voor een gezellige babbel met een
sprankelend glas en een hapje.
BBQ tornooi
Het BBQ tornooi gaat dit jaar door op zondag14 juli.
Ladies Retro Tennis
Net als vorig jaar wordt ook een namiddag voor onze ladies
georganiseerd. Datum wordt 5 mei, details volgen later.
Interclub
Dit jaar spelen we interclub met 3 verschillende ploegen, telkens op
zaterdagmiddag:
•
H35-2
•
H35-4
•
H35-6

DANK AAN ONZE SPONSORS:

Tennislessen
De lessen worden zowel voor de jeugd als de volwassenen
georganiseerd.
Inschrijven moet via de website van TC Thille (www.tcthille.be).
Onderstaande is de verdeling voor de jeugd.

De verdeling voor de volwassenen wordt vastgelegd in overleg met de
ingeschreven deelnemers. Inschrijven eveneens via onze website of via
mail naar Bart Kindt (bart.kindt@crescon.be).
Lessen starten vanaf woensdag 24 april.
De kostprijs voor het lessenpakket van 8 lessen:
•
Jongeren <18jr: 60€
•
Volwassenen: 80€
Betaling gebeurt op de 1e lesdag of via overschrijving.
Dit jaar zullen we ook starten met een nieuwe formule voor Start2Tennis.
Informatie hierrond volgt nog.
Tennisstage zomer
In de week van 15 augustus hebben wij opnieuw onze jaarlijkse
jeugdstage.
Vriendschappellijke ontmoetingen
Dit jaar willen we opnieuw een aantal vriendschappelijke
ontmoetingen met andere tennisclubs organiseren, oa. met:
•
TC Akila (Wingene): voorlopige datum: vrij 12 juli
•
TC Audruicq: wij willen graag onze Franse collega’s opnieuw
uitnodigen in onze nieuwe infrastructuur. 22 of 29 september
werd voorgesteld.
Andere kunnen nog volgen.
Dank aan onze sponsors:
•
Gemeente Lichtervelde
•
Sima Tours
•
Gheysen Trucks
•
De Groote Rammant
•
Diemat
•
Signz
•
Artex Fashion
•
Dumolyn koffie
•
Manus Interieur
•
Anca Automatics (Joeri Heindryckx)
Andere
•
Op vrijdag is er opnieuwe vaste uitbating in de bar.
•
Op andere dagen werken we met vrijwilligers. Geïnteresserden
kunnen zich altijd aanmelden bij het bestuur.
•
Voor andere info kan je steeds terecht op onze website of via
één van de bestuursleden.

