T.C. LOVENDEGEM VZW

Wistje datje mei 2016

Wistje datje
Beste leden,
Vooreerst heet TC Lovendegem de nieuwe leden van het tennisseizoen 2016 van harte welkom
in de club!
TC Lovendegem wil jullie graag op de hoogte houden van het reilen en zeilen van de club,
hieronder enkele weetjes.
Spaghetti avond
Op 20 mei organiseert de jeugdwerking de jaarlijkse spaghetti avond. Mocht u niet zijn
ingeschreven voor de spaghetti avond dan bent u van harte welkom voor een drankje en een
babbel. Alle inkomsten van deze avond gaan integraal naar de jeugdwerking van TC
Lovendegem.
Opvragen ledenlijst TCL
Omwille van privacy-redenen plaatst TC Lovendegem de ledenlijst niet op de website. Wenst u
toch de volledige ledenlijst te ontvangen om met andere leden af te spreken dan kan dit.
Stuur een mailtje naar rollie@tclovendegem.be met de aanvraag van de ledenlijst. U ontvangt
dan een inlogcode waarmee u de ledenlijst kan opvragen via de website.
Reserveren van een terrein
TCL beschikt al enkele jaren over een online reservatiesysteem, d.w.z dat je vanaf je pc of
tablet een plein kan reserveren. Surf naar www.tclovendegem.be en klik links op ‘
terreinreservatie’. Vervolgens kan je daar verder klikken op de afbeelding om te reserveren of
kan je meer info opvragen hoe je moet reserveren. Bij dubbelspel dient men de naam van alle
dubbelspelers te vermelden bij reservatie.
Noteer alvast zeker in je agenda!
Van 14 juni tot en met 25 juni is er naar jaarlijkse gewoonte ons eigen clubtornooi, waar zowel
leden als inwoners van Lovendegem kunnen deelnemen. Verdere info zal volgen in een flash
via mail.
TC Lovendegem viert dit jaar het 35 jarig bestaan van de club. Er is hiervoor een extra
activiteit voorzien op zaterdag 2 juli en zondag 3 juli. Gedurende dat weekend zal er non-stop
35 uur getennist worden, uiteraard zorgt TCL voor de nodige ambiance en sfeer!
Voor alle andere activiteiten kan je steeds terecht op de website van TCL.
Voor onze jeugd tot 16j:
Op zondag 26 juni 2016 organiseert de jeugdwerking van Tc Lovendegem een kids en tiener
toer. Inschrijven via het spelers dashboard op de website van Tennis Vlaanderen.
Facebook
Zoals sommigen misschien al hebben gemerkt heeft TCL nu ook een échte Facebookpagina. We
hopen hiermee zowel jong als oud te kunnen bereiken met extra info over de club, leuke foto’s
enz¿ Volg ons dus zeker op FB! Heeft u nog vragen, suggesties of opmerkingen dan kan je
gerust een mailtje sturen naar
tclovendegem@skynet.be Veel plezier en tot binnenkort!
Bestuur TC Lovendegem

