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Door het bestuur 

Dag Leertjes,

De lente is in het land en dat wil zeggen dat we er allemaal vol ongeduld naar uitkijken

om terug te kunnen tennissen, gezellig samen te zijn,…

Zoals jullie allemaal weten houdt het Coronavirus ons nog altijd stevig in zijn greep. We

hadden zo hard gehoopt om ons tennisseizoen te kunnen openen in het weekend van 2, 3

en 4 april, maar helaas zijn alle verenigingsactiviteiten in Lint verboden tot en met 18

april.

Wat hadden we jullie graag dan willen verwelkomen in onze opgesmukte chalet. Maar

uitstel is gelukkig geen afstel! Laat ons hopen dat we op 19 april terug mogen tennissen en

dan op 1 mei ook het horecagedeelte kunnen openen. 

We kijken er heel erg naar uit jullie allemaal terug te zien! Laat ons nog heel even de

maatregelen volgen om er dan een toptenniszomer van te maken.

Tot snel!

Goodwill 2.0
Lidmaatschap aangevraagd en betaald? Top! Vergeet je dan ook niet tijdig in te schrijven

voor de Goodwillcompetitie. Hieronder vind je nog eens de uitgebreide info i.v.m. deze

zomercompetitie:

Zin om nieuwe of oude tennispartners te ontmoeten van je eigen niveau in een leuke

recreatieve poulecompetitie, gespreid over heel het seizoen waarbij je je matchen zelf kan

inplannen? Dan heb je geluk! Ook dit jaar wordt er een goodwillcompetitie georganiseerd

voor al onze spelers van elk niveau. Dit wordt georganiseerd voor zowel enkel - als

dubbelspel (heren-dames-gemengd). Hopelijk kan ook de familiepoule gespeeld worden :

d.i. 1 ouder met een minderjarige zoon/dochter.

Nieuw! Voor het dubbelspel kan je je, zoals vorige jaren, inschrijven met een zelf gekozen

partner maar je kan vanaf nu ook opteren voor een blind date . Uit de lijst met individueel

ingeschreven spelers op zoek naar een date wordt je dan een partner toegewezen van

gelijk(w)aardig niveau. Het proberen waard?!



Inschrijven kan t.e.m. 15 april a.s. en dit via mail naar anki.leemans@telenet.be met

vermelding van de reeks(en), blind date of niet en naam met emailadres en

telefoonnummer. 

Bovenstaand mailadres is ook achteraf het meldpunt bij problemen in je poule (bv. als het

moeilijk blijft met iemand in je reeks een match te plannen).

Je hebt 4 maanden de tijd om je matchen (gemiddeld 6 matchen per poule) te spelen. Is

ruim voldoende, maar de tijd vliegt. Denk goed na of het voor jou realistisch is je in

meerdere reeksen in te schrijven, achteraf afhaken (behalve bij kwetsuur e.d uiteraard) is

t.o.v. je poulespelers niet correct. 

Iedereen krijgt 1 reserveringsmogelijkheid tijdens de da(l)guren en 1 vanaf 18u.

De goodwillmatchen kunnen (hopelijk) starten vanaf 1 mei . We houden jullie op de

hoogte!

De poulematchen dienen gespeeld te zijn ten laatste op 31 augustus .

De finales zullen gespeeld worden op 11 of/en 12 september. 

Let op! Niet enkel de winnaars van elke poule worden gelauwerd. Er zal ook een Fair

Play prijs overhandigd worden en een beloning wordt voorzien voor wie 100% van zijn

matchen speelde (bij lottrekking). 

Tennisschool
De tennisschool o.l.v. Bram Stas staat met heel zijn professioneel team klaar om je met

veel enthousiasme op een professionele manier les te geven en dit voor zowel recreatieve

als competitiespelers.

Er worden zomerlessen en stages georganiseerd voor jong en oud. Ook privélessen zijn

mogelijk.

Voor meer info raadpleeg je best de website (www.tleer.be) en vorige nieuwsbrieven.

Contact: tennisschoolstas@hotmail.com

mailto:anki.leemans@telenet.be


Sociale media
Er werd heel hard gewerkt aan een nieuwe website. Neem zeker eens een kijkje op

www.tleer.be

Daar vinden jullie alle informatie over onze club, nieuwtjes en geplande activiteiten! 

Ook op Instagram (tctleer) en Facebook (TC ’t Leer) worden regelmatig nieuwtjes en

foto’s gepost van het reilen en zeilen van onze club! Volgen maar, zodat je zeker niets

hoeft te missen!

Feedback of leuke foto’s zijn altijd welkom!

Instagram: 

Facebook:

Attest mutualiteit 
Geweldig dat jullie onze club hebben gekozen om jullie favoriete sport uit te oefenen! Wat

extra leuk is dat jullie mutualiteit dit ook aanmoedigt.

Voor een inschrijving bij een sportclub krijgen jullie een extraatje. Hoe kan je dit krijgen?

Dit kan op 2 manieren:

1. Na de bevestiging van jullie betaling, hebben jullie een e-mail gekregen. Daarin

bevindt zich er een link waar jullie een attest vinden. Druk deze af. Plak hier een

kleefbriefje op en breng het binnen bij jullie mutualiteit. Even later hebben jullie de

bijdrage op jullie rekening.

2. Ga naar jullie Tennis Vlaanderen profiel. Bij “clubabonnementen” kunnen jullie

klikken op “bekijk attest”. Druk deze af. Plak hier een kleefbriefje op en breng het

binnen bij jullie mutualiteit. Even later hebben jullie de bijdrage op jullie rekening.

Het attest is niet ondertekend, maar normaal maakt de mutualiteit hier geen probleem

over. Stuur gerust een mailtje naar tleer@telenet.be en we zorgen ervoor dat dit document

toch ondertekend wordt.
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