
 
 

 

Beste Clublid,  

 1. Er worden vier soorten leden in de club aanvaard:  

A All-round Zij zijn toegelaten deel te nemen aan alle activiteiten die de club aanbiedt, op 
sport of enig ander ontspanningsgebied, evenals gebruik van alle faciliteiten 

B Petanque Zij zijn toegelaten tot het gebruik van de patanqueterreinen, of enig ander 
ontspanningsgebied, evenals gebruik van alle faciliteiten (tennis uitgezonderd) 

C Niet actief lid Deelname aan alle activiteiten die de club biedt, tennis en petanque uitgezonderd 

D Partner speldend lid Zij mogen enkel deelnemen aan alle ontspanningsactiviteiten, niet aan de 
sportactiviteiten. Zij hebben geen toegang tot de tennisvelden en petanquebanen 

  

2. Lidgelden: TIJDIG INSCHRIJVEN IS DE BOODSCHAP !! 

A All-round Volwassene 1
ste

 lid 110.00 € 

  Volwassene 2
de

 lid e.v. … 90.00 € 

  Student * 70.00 € 

  Jongere tem 18j (°2005) 55.00 € 

  Jongere tem 16j (°2007) 35.00 € 

  Kind tem 12j (°2011) 20.00 € 

  Kind tem 6j (°2017)** 15.00 € 

B Petanque  35.00 € 

C Niet actief lid  30.00 € 

D Partner (niet spelend) van een speldend lid   gratis 
 

* Copij geldige studentenkaart dagonderwijs meesturen bij inschrijving 

** Indien één van de ouders lid is, is dit lidmaatschap GRATIS 

   

AANDACHT:  

Op een ander adres wonende gezinsleden dienen apart te betalen en mogen dus niet als behorend tot het 

oorspronkelijke gezin worden beschouwd. Bijkomende inschrijvingsformulieren kan u downloaden via de 

site: www.tcfortiv.be.   

 

Gelieve vóór de betaling van het lidgeld bijgevoegd  inschrijvingsformulier VOLLEDIG in te vullen aub.  

De NAAM en VOORNAAM van alle personen voor wie betaald wordt, alsmede de aard van het lidmaatschap 

dient erop vermeld. Bij meerdere personen is de oudste eerste lid, tweede oudste tweede lid enz.  

De lidgelden dienen overgeschreven te worden op volgend rekeningnummer: Tennisclub Fort IV vzw, 

Neerhoevelaan 60, 2640 Mortsel : BE09 2200 2804 4857.  

Het lidmaatschap houdt in dat u zich onderwerpt aan het huishoudelijk reglement van de club en aan de 

beslissingen van de Raad van Bestuur in dit verband.  

 

3. Aansluiting bij het Tennis Vlaanderen (vroeger VTV)  

Indien je een aansluiting wenst bij Tennis Vlaanderen, gelieve dit aan te duiden op bijgevoegd blad.  

De bedragen hiervoor zijn :  

Senior 19 jaar (°2004) en ouder 20.00 € 

Junior 9 t.e.m. 18 jaar (°2014-°2005) 13.00 € 

Kind 8 jaar (°2015) en jonger  9.00 € 

Tennisclub Fort IV zorgt voor de aansluiting bij Tennis Vlaanderen.  

…/… 

 

Maatschappelijke zetel:  Briefwisseling / secretariaat: 
Neerhoevelaan 60  Katrin Vanstappen 
2610 Mortsel  Hagenbroeksesteenweg 312A 
RPR ANTWERPEN 0430.853.907  2500 Lier 

 

INFO INSCHRIJVING 



 

 

…/… 

 

4. Clubhuisuitbating  

Voor alle leden vanaf 18 jaar. Niet-actieve leden en partners van spelende leden kunnen op vrijwillige basis 

toogdienst vervullen.  

De leden, die in het jaar waarin het seizoen begint, 75 jaar worden, dienen geen tooguitbating meer te doen 

(tenzij op vrijwillige basis). 

 

Ten einde zoveel mogelijk met de wensen van de leden rekening te houden, wordt u gevraagd vóór 20 maart 

2023, gelijktijdig met het betalen van het lidgeld, bijgaande formulieren terug te zenden met uw voorkeur 

betreffende de clubhuisuitbating.  

Belangrijk:  Bij ontvangst van de formulieren zullen deze gerangschikt worden volgens de datum van ontvangst 

en mits betaling van het lidgeld. Eerst ontvangen formulieren, samen met betaling van het lidgeld, krijgen 

voorrang bij de keuze van de beurt in de tooguitbating. 

Indien uw keuze volzet is, zal voor u een andere beurt worden aangeduid.  

Wanneer een formulier niet wordt teruggestuurd, zal voor deze leden een periode en een beurt worden 

aangeduid.  

Afkopen toogdienst kan ook dit seizoen  

Indien je je toogdienst niet wil vervullen, kan je deze afkopen. Hiervoor betaal je 35 € per toogdienst (extra bij 

je lidgeld en/of aansluiting Tennis Vlaanderen) en vul dit ook in op je formulier. Het afkopen van je toogdienst 

kan ENKEL gelijktijdig met betaling van het lidgeld. LATER KAN JE GEEN TOOGDIENST MEER AFKOPEN.  

 

De identiteit van ALLE personen waarvoor u ingeschreven hebt, dient steeds te worden vermeld. (ook van 

niet-actieve leden, partners van spelende leden en leden die wegens hun leeftijd  niet in aanmerking komen 

voor clubhuis-uitbating).   

 

5. Tennislessen  

Voor volwassenen, zowel individueel als in groepsverband.  

Voor de jeugd op woensdagnamiddag, op vrijdag van 17u tot 19u en op zaterdag (uren in overleg). 

En op afspraak. 

 

6. Info 

Alle info zal via de website kunnen geraadpleegd worden. 

 

7. Publiciteit via website (het ganse jaar) 

Belanghebbenden worden gevraagd contact op te nemen met :   

Van De Looverbosch Guy   

Ter Borchtlaan 73, 2650 Edegem  

 guy.van.de.looverbosch@telenet.be  

 

Tekst en layout dienen ingediend te worden vòòr 1 maart 2023. Factuur wordt nageleverd.  

  

  Met sportieve groeten,  

  

  

    

 Het Bestuur 

mailto:guy.van.de.looverbosch@telenet.be

