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Welkom
Beste leden. Met de tweede editie van ons "Wist je datje" houden we jullie op de hoogte van alle
nieuwtjes binnen Tc Lovendegem

Felicitaties
Tc Lovendegem wenst alle kinderen die hun communie gedaan hebben of hun lentefeest gevierd
hebben van harte proficiat. Ook een proficiat aan de mama's en de papa's.

Carport
De bouwvergunning om een afgesloten carport te bouwen op de plaats waar nu de tent staat is in
orde. Er zijn al 5 bomen gerooid. Tegen half augustus zouden de werken moeten beëindigd zijn.

Terreinen
Onze terreinen liggen goed. Het heeft wel wat moeite gekost om dit te verwezelijken. Een
dringende oproep aan alle spelers om na het spelen de terreinen te vegen van draad tot draad. Het
is ook belangrijk dat de putjes achter de baseline en naast de zijlijnen gevuld worden. Dit zal ook
het werk van de mensen die instaan voor het onderhoud iets makkelijker maken.

Tornooien Oproep
Kids- en tienertoer 28 juni 2015
- Inschrijven via het spelersdashbord op de site van Tennis Vlaanderen. Op de website van Tc
Lovendegem, jeugdinfo, vinden jullie een link om in te schrijven.
- Wie kan helpen als begeleider en teller? Aanmelden jeugd@tclovendegem.be

Clubtornooi en open dubbeltornooi
Het clubtornooi gaat door van 16 tot en met 27 juni 2015. Het open dubbeltornooi gaat door van
17 tot en met 29 augustus 2015.
Wie kan helpen bij het volgende:
- uitbating clubhuis contact rollie@tclovendegem.be of albin.engels-janssens@esko.com
- ook dit jaar worden beide tornooien afgesloten met een receptie. Het receptie team is nog op
zoek naar bereidwillige helpers. Wie doet mee? Contact: Elsy Verhofstadt
boekhouding@tclovendegem.be.
- tornooileiding (ontvangen spelers, toewijzen wedstrijd, opvolgen wedstrijd, plannen volgende
wedstrijd, ....)
- spelers en supporters stellen het op prijs dat er een hapje te eten valt tijdens beide tornooien.
Wie werkt hier aan mee? Contact: kristofdevylder@hotmail.com voor het enkeltornooi;
jacques.petereyns@tclovendegem.be voor het dubbeltornooi.

Info
- Sommige mutualiteiten betalen een deel van het lidgeld bij een sportclub terug. Het
aanvraagformulier hiervoor kan terug gevonden worden op de site van uw mutualiteit. Bezorg het
ingevulde formulier aan het secretariaat. Na ondertekening door Tc Lovendegem ligt het formulier
ter beschikking in het clubhuis.
- Wie zijn lidkaart van Tennis Vlaanderen wil afdrukken kan dat via het spelersdashbord op de site
van Tennis Vlaanderen. Klik op je lidnummer je krijgt een pagina die je kan afdrukken.
- Aan het reservatiesysteem is niets gewijzigd. Wie toch problemen heeft bekijkt best het item
"Hoe reserveren" onder terreinreservatie op onze website www.tclovendegem.be
- Dringend verzoek om niet meer te voetballen op het terras en zeker niet in de tent. Op het
sportterrein is er ruimte genoeg.
- Op 2 april 2015 was er sinds lang een ledenvergadering. De weinige aanwezigen waren zeer
tevreden met de verkregen info. Er waren ook enkele goede voorstellen waar het bestuur zeker
rekening zal mee houden. Veel vragen blijven nog open. Vooral: Waar blijft de volgende
generatie?

Vakantiestages
- Kleuterstage, halve dag stage of hele dag stage van 13 tot 17 juli 2015 en van 10 tot 14
augustus 2015.
- competitiestage; training in de voormiddag met Volvo tour Tc Eeklo in de namiddag 20-24 juli
inschrijven: http://www.attaktennis.be/inschrijven?club=tc-lovendegem

Spaghettiavond jeugdwerking
Tc Lovendegem jeugdwerking dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage. Zij danken ook alle
mensen die voor en achter de schermen hebben meegewerkt om er een geslaagde avond van te
maken.

