
 
NIEUWSBRIEF 1 – 2023 

 
In principe zal op 1 maart 2023 het nieuw tennisseizoen 2023 starten .  
 
De Zavel heeft een concessie voor het eenendertigste opeenvolgende jaar voor 
1 buitenterrein met verlichting.  
 
Gelet op de verschillende prijsstijgingen  (huur tennisplein – verzekering….) dienen wij het 
lidgeld enigszins te verhogen. Het blijft natuurlijk zeer democratisch . Dit kunnen we enkel 
realiseren dankzij de subsidie van de sportraad. Waarvoor dank. 
 
70 EUR voor het eerste gezinslid  
50 EUR voor het tweede lid van hetzelfde gezin 
30 EUR vanaf het derde lid van hetzelfde gezin. 
!! Het lidgeld (of een deel) wordt door de mutualiteiten terugbetaald.  
 
Nadat het lidgeld is gestort op de clubrekening en uw inschrijvingsformulier is 
terugbezorgd, ontvangt u nadien uw lidkaart en eventueel ziekenfondsattest.  
 
Het lidgeld tijdig betalen is dan ook absoluut noodzakelijk. 
 
Om iedereen de kans te geven om geregeld te kunnen spelen, blijft het aantal leden beperkt 
tot de eerste 75 inschrijvers (u bent pas lid nadat het lidgeld werd gestort EN het 
inschrijvingsformulier werd terugbezorgd !!). 
 
Het  terrein kan vooraf maximaal 2 x per week worden gereserveerd. De reserveringen 
gebeuren via onze website ” http://tc-dezavel.be“ . Na betaling van het lidgeld ontvangt u 
een login en paswoord voor toegang. De leden van vorig jaar behouden hun login. 
 
Men kan uiteraard steeds spelen indien het terrein vrij is op het ogenblik van aankomst. 
 
 
Na de covidperikelen wordt er terug een vrij dubbeltornooi georganiseerd op 25 juni. 
 
 
Sportieve groeten . 
  Het Bestuur 
 
Meer inlichtingen ? Bel 02/782.10.70 - Dirk VAN SEVER of e-mail : dirk.vansever@hotmail.com

De afbeelding kan niet worden weergegeven. 



 
Inschrijvingsformulier TC DE ZAVEL – seizoen 2023 

 
 
Ondergetekende(n) (te vermelden naam + voornaam + geboortedatum)  
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
…………..................................................................……………………………………..,  
 
…………………………………………………………………………………………………. 
wonende te  
 
........................................................................…………………………………………. 
 
tel. : …………………………….. e-mail : ……………………………………………….. 
 
schrij(ft)(ven) zich hierbij in voor het seizoen 2023 en stort(en)  
 
…..    x  70 €. =………………….. 
…..   x  50 € = …………………… 
….    x  30 € = …………………… 
 
Totaal :                 ………………..              op rek n° BE64 7310 5324 1352  
   Opgelet :  nieuw nummer  
 
Ik wens te worden uitgenodigd voor het vrij dubbeltornooi op 25 juni   ja   / neen 
 
Ik voeg hierbij een ingevuld attest voor de terugbetaling van mutualiteit : ja  / neen 
 
Door dit inschrijvingsformulier te ondertekenen, aanvaard  ik de clubreglementen  
 
 
 dddaaatttuuummm   eeennn   hhhaaannndddttteeekkkeeennniiinnngggandtekening 
 
 
 
Terug bezorgen bij Dirk Van Sever, Zilvervoslaan 12, 1970  Wezembeek-Oppem. 
Tel.  02/782.10.70  of e-mail : dirk.vansever@hotmail.com. 
 


