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TC Berlaar VZW  
Liersesteenweg 209 
2590 Berlaar        
         

Berlaar, Januari  2021 
 
Betreft:  A) Dagelijks bestuur    
 B) Hernieuwing lidmaatschap  
 C) Activiteitenkalender 2021       
 D) Algemene vergadering  
 E) Communicatie - Privacy beleid 
 F) Mogelijkheid tot het volgen van tennislessen 
 G) Mogelijkheid tot huur van de kantine voor leden  
 
      
Beste tennisvrienden, 
 

A) Dagelijks bestuur 
 
 
Het dagelijks bestuur is samengesteld uit de volgende personen. U kan hen steeds op  
volgend e-mailadres of telefoonnummer bereiken.  
 
 
Voorzitter, bar 
en  festiviteiten. 

Peter Muylaert delokeren@telenet.be 0468/22 21 42 

Penningmeester Jan Van Elsen Jan.vanelsen@skynet.be 0499/74 68 02 

Secretaris David Du Mont Du.mont.david@telenet.be 0476/22 74 06 

VTV en Elit Marc Van de Velde Marc.vandevelde@sgr5.be 0472/43 36 86 

Sponsoring Johan Vercammen johanvercammen@telenet.be 0473/89 93 26 

Activiteiten en 
competitie 

Tom Caers t.caers@pandora.be 0478/36 69 80 

 
Algemene communicatie van de club: 

• info@tcberlaar.be 

• www.tcberlaar.be 

• TC Berlaar via de app van tennisvlaanderen 

• Facebookgroep TC Berlaar 
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B) Hernieuwing lidmaatschap 

 
 
Gezien het tennisseizoen 2021 - 2022 er met rasse schreden aankomt, verzoeken wij jullie 
het lidgeld tegen uiterlijk 15 maart  2021 te betalen, je kan bij aanvang van het nieuwe 
seizoen enkel reserveren als het lidgeld is betaald !!  
 

Lidgelden seizoen 2021 (loopt tot voorjaar 2022) 
Volwassen lid (+16 j.) € 120,00 
Jeugdlid (- 16 j.) € 80,00 
Familieabonnement (4 samenwonende leden) € 350,00 
Winterlidgeld (oktober 2021 – Maart 2022) € 60,00 
Winterlidgeld (oktober 2021 – Maart 2022) + aansluiting VTV € 75,00 

 
 

Gelieve het lidgeld met vermelding van jullie naam & lidgeld over te schrijven op het 
rekeningnummer: BE55 7310 0956 1444. 
 
 

C) Activiteitenkalender 2021 

 

Datum  Aanvang Activiteit 

13 maart (i.f.v. weer en toelating) 9.00 u. Lenteschoonmaak 

3 april  14.00 u. Aanvang zomerseizoen 2021 

24 april   Aanvang interclub  

21 mei  t.e.m. 30 mei  26 è  Open dubbeltornooi VTV 

27 aug. t.e.m. 5 september  5 è  Criterium open Berlaar met daaraan 
gekoppeld / Mossel - Sponsorweekend  

Najaar  Finales Clubkampioenschap 2021  

 
D) Algemene vergadering   

 
Wanneer:  
 
* Algemene vergadering  : 3 april - aanvang 17.00 u.   
 

E) Website en communicatie / Privacy beleid 
 
 
Op onze website: WWW.TCBERLAAR.BE kan je de meeste informatie over onze club 
terugvinden. Daarnaast vragen we alle leden en sympathisanten om hun e-mail adres 

door te sturen naar info@tcberlaar.be . Op deze manier zullen jullie voortaan 
elektronisch op de hoogte gebracht worden van alle extra nieuws of bijkomende nog te 
plannen activiteiten. Verder zijn er op onze club geen fysieke info meer over leden terug 
te vinden, alle benodigde info, voor alle sportieve doeleinden vindt u op de web - site van 
“ Tennis Vlaanderen “ .   
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F)  Mogelijkheid tot het volgen van tennislessen 

 
 
Wanneer:  

• Vanaf maandag 5 april  

• Elke maandag opvolgend van 18:00 tot 22:00 uur.  
 
Prijs:  

• 22 Euro / uur / terrein 

• Maximum 4 personen / uur / terrein.  
 
Inschrijven via onze voorzitter.  
 

A) Hernieuwing lidmaatschap 
G) Mogelijkheid tot huur van de kantine voor leden 

 
De kantine kan door leden gehuurd worden voor feesten. 
 
Het tarief bedraagt 60,00 EUR + 20 EUR kosten voor afvalverwerking = 80,00 EUR 
 
De drank wordt verrekend aan aankoopprijs + 30 %. 
 
Zelf poetsen na gebruik of eventueel door onze diensten aan de kostprijs van € 30 
 
Voor meer info en boekingen neem je best contact op met onze voorzitter. 
 
 
 
 
Wij wensen u allen een succesvol tennisseizoen toe. 

 

Sportieve groeten en tot binnenkort op de tennisbanen! 

 

Het bestuur. 

 

TC BERLAAR VZW 
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