
TC Keerpunt gaat volledig digitaal ! 
 

Zowel de inschrijvingen als de betalingen zullen gebeuren via Tennis Vlaanderen. 

• heraansluiting als lid TC Keerpunt 

• trainingen en stages 

• tennistornooien  

Je kan nu je abonnement vernieuwen,  inschrijven voor lessen en/of stages.  

Abonnementen: hernieuwen van het Lidgeld 

We trappen een open deur in als we zeggen dat het leven duurder is geworden. Ook de onkosten 

voor onze tennisclub ontsnappen hier niet aan en we zijn dus genoodzaakt om de lidgelden aan te 

passen. 

Titel  Omschrijving 

Betaling voor 
1/3/2023  

Betaling na 
1/3/2023 

Steunlid Niet-spelende leden met toegang tot de 
club  

50 50 

spelend lid - 
volwassene 

Spelende leden geboren van 
01/01/1959 tot 1999 

130 145 

jeugd Geboren vanaf 01/01/2015 – 
31/12/2022 

50 65 

jongeren Geboren vanaf 01/01/2000 – 
31/12/2014 

70 85 

spelend lid 65jr en 
+ 

Spelende leden geboren in of voor 1958 115 130 

alleen voor 
stage/kampen 
(niet leden) 

Jeugd die enkel stages meedoen 15 15 

 

Zodra je betaling is uitgevoerd, kan je een terrein reserveren tijdens de weekdagen (In de weekends is 

reserveren niet nodig).  

Je bent verzekerd tegen sportongevallen, je kan deelnemen aan een interclubontmoeting, de 

Zuiderkempen competitie, inschrijven voor tornooien of gewoon gezellig iets komen drinken in ons 

clubhuis !  

Het attest voor de mutualiteit vind je op je dashboard op de website van Tennis Vlaanderen.  

Het nieuwe tennisseizoen start in april, afhankelijk van het weer. We verwelkomen jullie graag op de 

officiële opening van ons chalet op zaterdag 1 april met een hapje en een drankje. 

https://elit.tennisvlaanderen.be/ords/f?p=122:4:9932351563096:::RP,4::&cs=3I2WXGgFKWZWUdsLMeXR_9-InamIpDpKrCO8v2z_atR8sPb7E6J-AH0733Tu1vBArJgDKHm6UukKg6DZlSWmwng
https://elit.tennisvlaanderen.be/ords/f?p=122:4:9932351563096:::RP,4::&cs=3I2WXGgFKWZWUdsLMeXR_9-InamIpDpKrCO8v2z_atR8sPb7E6J-AH0733Tu1vBArJgDKHm6UukKg6DZlSWmwng


Een terrein reserveren doe je via de website van Tennis Vlaanderen (www.tennisvlaanderen.be) of via 

de app. Log in met je lidnummer van Tennis Vlaanderen of email + paswoord.  

We houden je op de hoogte van alle evenementen en gebeurtenissen via onze nieuwsbrief die je in je 

mailbox mag verwachten. Ook op social media zijn we actief: je kan TC keerpunt volgen op facebook 

en/of instagram.  

Je hebt toegang tot onze website. Wie inlogt met zijn gebruikersnaam en paswoord vindt informatie 

over de club, het clubleven, de kalender, de competities, de tennisschool en de leden. Mocht je er niet 

in slagen in te loggen of je hebt problemen bij het aanpassen van je paswoord, Bruno 

(bruno.leys@tckeerpunt.be) helpt je graag.  

Tennisschool 

- Informatie, de brochure, over lessen en/of stages kan je vinden op de websites van TC 

Keerpunt en Tennis Vlaanderen alsook op onze social media pagina’s.  

- We kunnen ouders helpen besparen door het uitreiken van een fiscaal attest. Een deel van de 

kosten van de stages kunnen worden gerecupereerd via de belastingaangifte. TC Keerpunt 

kreeg een goedkeuring voor haar tennisstages en kampen van 2023. Ze voldoen aan de 

voorwaarden  om van deze fiscale aftrek te genieten. Het attest kan worden afgeleverd voor 

elke deelnemer tot 14 jaar. Wie graag een attest ontvangt, stuurt voor 31/01 een mail naar 

de tennisschool (tennisschool@tckeerpunt.be) zodat de nodige identificatiegegevens kunnen 

worden opgevraagd.  

- Meer info: Belastingvermindering voor kinderopvang | Departement Cultuur, Jeugd & Media 

(vlaanderen.be) 

Interclub en Zuiderkempen 

- De jeugdinterclubploegen zijn samengesteld. Vragen? Wend je tot Nicolas Nolf 

(nicolas.nolf1@telenet.be). 

- Indien je als volwassene interesse hebt om Interclub te spelen, meld je dan aan bij een IC 

kapitein of bij Kristof Gypen (kristof.gypen@icloud.com) voor 25/01/2023.  

- Indien je als volwassene interesse hebt om Zuiderkempen te spelen, meld je dan aan bij een 

Zuiderkempen kapitein of bij Kristof Gypen (kristof.gypen@icloud.com). 

Bardienst 

- Van elk volwassen lid (18 jaar tot en met 65 jaar) wordt verwacht dat hij/zij zich, voor het begin 

van het seizoen, spontaan inschrijft om minstens éénmaal in het weekend of op een feestdag 

een bardienst te doen.  

- De bardiensten vangen aan op 22/04 t.e.m. 30/09. Inschrijven kan weldra.  

Algemene vergadering - Save the date ! 

De algemene vergadering van boekjaar 2022 TC Keerpunt zal online gehouden worden op donderdag 

30 maart. Hoe kan je deelnemen? Officiële informatie volgt. 

Gezellig samenzijn 

De start van het nieuwe seizoen, dat moet gevierd ! We plannen een feest op het clubhuis in de maand 

mei ! Informatie volgt. 
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