T.C. LOVENDEGEM VZW
WIST JE DATJE 2015 EDITIE 1

In deze e-mail
AFBEELDING
WELKOM
CLUBINFO
BESTUUR
LID WORDEN
ONTVANG JE SOMMIGE MAILS VAN TENNIS VLAANDEREN NIET IN JE INBOX?
LESSEN
INTERCLUB
ETHIAS-VERZEKERING TENNIS VLAANDEREN

Afbeelding

Welkom

Beste leden,
Welkom op de 1ste editie van het "Wist je datje" van Tc Lovendegem. Van harte
welkom aan de nieuwe leden. We hopen dat jullie zich snel zullen thuis voelen in onze
warme, familiale club. Van harte welkom aan de leden door de jaren heen. Bedankt voor
jullie trouw aan Tc Lovendegem.

Clubinfo

Alle clubinfo is te vinden op de website van Tc Lovendegem www.tclovendegem.be.
Vragen in verband met Tc Lovendegem kunnen gesteld worden via e-mail op volgend
adres tclovendegem@skynet.be.
Vragen over de jeugdwerking van Tc Lovendegem kunnen gesteld worden via e-mail
jeugd@tclovendegem.be.
Het bestuur poogt de vragen zo snel mogelijk te beantwoorden.
Bestuur

Wegens het terugtreden als bestuurslid om familiale redenen van Pascal Vandewalle,
Isabel Van Den Sande en Kristof Vlaemynck zijn er aanpassingen aan de
bestuursfuncties. Hierna een overzicht:












Jacques Petereyns, voorzitter, tornooien
Alex Verwilst, ondervoorzitter, infrastructuur
Evelyne Buyse, secretariaat, communicatie
Elsy Verhofstadt, penningmeester
Roland Blanckaert, clubhuis, website en terreinreservatie
Albin Engels-Janssens, clubhuis, allround
Kristof De Vylder, interclub, tornooien
Valerie Blauwblomme, jeugdwerking
Kath Rayée, jeugdwerking
An Van Der Elst, jeugdwerking

Nogmaals een oproep naar nieuwe bestuursleden. Dit organogram is terug te vinden
op de website van Tc Lovendegem
Lid worden

Vanaf het seizoen 2015 maakt Tc Lovendegem gebruik van de nieuwe functionaliteit in
elit en de website van Tennis Vlaanderen om leden te (her)aansluiten. Al 200 leden zijn
zo ingeschreven. Op onze website vinden jullie de procedure terug. Toch enkele
verduidelijkingen:





De bevestigingsmails worden verstuurd door Tennis Vlaanderen.
Deze mails kunnen in jouw spam of ongewenste berichten toekomen.
De procedure om dit te vermijden vinden jullie in het volgend item terug
Op je spelersdashbord bij Tennis Vlaanderen kan je ook de status van
jouw clubabonnement nakijken.
Bewaar de mail met de bevestiging van jouw clublidmaatschap.
Hierop staan jouw gegevens.

Ontvang je sommige mails van Tennis Vlaanderen niet in je inbox?

Soms komen mails (planningsmails of mails om geschenken aan te vragen bijvoorbeeld)
afkomstig van info@tennisvlaanderen.be of noreply@tennisvlaanderen.be tussen je
ongewenste mail of spam terecht. Wil je dit in de toekomst vermijden? Gebruik dan
onze korte handleidingen om dit te voorkomen. Vergeet ons bovendien ook niet toe te
voegen aan je contactpersonen!
- Handleiding Gmail
- Handleiding Outlook
- Handleiding Hotmail
Lessen

Tc Lovendegem werkt voor de tennislessen samen met tennisschool Attak vzw. De
nieuwe folder lentelessen is terug te vinden op onze website. Via de website van Attak
vzw, http://www.attaktennis.be kan je rechtstreeks inschrijven voor deze lessen.
Om les te volgen dien je lid te worden van Tc lovendegem. Voor de procedure zie item
"Lid worden"
Interclub

Er zijn 17 ploegen, 3 jeugdploegen en 14 volwassenen, ingeschreven voor de
gewestelijke interclub competitie. De interclubkalender verschijnt binnenkort. Via jouw
spelersdashbord en op de website van Tc Lovendegem kan je deze kalender raadplegen.

Ethias-verzekering Tennis Vlaanderen

Als je aangesloten bent bij onze club, ben je automatisch ook lid van Tennis Vlaanderen.
Hierdoor ben je o.a. verzekerd voor sportongevallen bij Ethias. Je kan over deze polis
meer te weten komen via deze link.

Wenst u deze mail in de toekomst niet meer te ontvangen? U kan zich uitschrijven via het
profielbeheer op je spelersdashboard. Tennis Vlaanderen draagt geen enkele
verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze e-mail.
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