Lid worden

Jeugdwerking

A. Tennisclub

De tennislessen en jeugdstages worden dit jaar nog
steeds in eigen beheer georganiseerd.

2018-2013

€ 15

2012-2009

€ 35

2008-2004

€ 50

Studenten 17+

€ 75

Volwassenen: 1ste lid van het gezin

€ 120

Alle info hieromtrent vind je in onze brochure voor
de jeugd. (zie bijgevoegde flyer jeugd)

Volwassenen: 2de lid van het gezin

€ 95

Gezinskaart

€ 250

Inschrijven kan via www.tclaereveld.be.

Verzekering en lidgeld Tennis Vlaanderen inbegrepen.
Ook Kansenpastarief te bekomen.

B. Petanqueclub
1ste gezinslid

€ 25

2de gezinslid

€ 20

Jeugdstages:
		
		
		

Vzw

TC Laereveld

02/03 tot 04/03
04/04 tot 08/04
04/07 tot 08/07
22/08 tot 26/08

Terreinen tennis

De pleinen zijn bespeelbaar vanaf begin april.
Het bestuur overweegt om naargelang de gunstige
weersomstandigheden, de terreinen minstens tot en
met de herfstvakantie open te houden.

Beste tennisliefhebber, beste petanquer,
2022, begin van een nieuw werkjaar en de tennisen petanquekriebels komen er aan.
In deze folder vind je de nodige info voor komend
seizoen.

Tennisleden zijn automatisch ook lid van de petanqueclub.

Gelieve het lidgeld te storten op het rekeningnummer
van TC Laereveld BE16-2930-5250-8074 vooraleer
je de terreinen betreedt. Gelieve de namen te
vermelden bij betaling.
Opgelet: Gelieve bij inschrijving het online formulier
in te vullen via www.tclaereveld.be.
Indien je geen mails wenst te ontvangen laat dit weten
aan info@tclaereveld.be

TOT BINNENKORT EN SPORTIEVE GROETEN
Het bestuur van TC Laereveld

Samenstelling bestuur
Het clubbestuur bestaat uit:
Gilbert Raes (voorzitter)
Jimmy Van Audenhove (ondervoorzitter)
Dirk Van Heetvelde (penningmeester)
Guido Van Cleemput (secretaris)
Annie Raes (logistiek medewerker)
Jean-Pierre Tavernier
Oscar De Cleer
Daniël Claessens
Chris Geeroms
Gertjan Marissens (jeugdverantwoordelijke + interclub)
Inez De Leeneer (jeugd)
Tom Marissens (jeugd)
Kevin Baetens (jeugd)

Petanqueclub
Vanaf april wordt er opnieuw petanque gespeeld op
dinsdagavond vanaf 18.30 uur.
(vriendschappelijke tornooien)
Aansluiting en info via Willy Scheerlinck
willyscheerlink@telenet.be
Tel: 053/83 19 10
Gsm: 0477/49 72 47

Het bestuur van de petanqueclub bestaat uit:
Daniël Claessens (voorzitter)
Eddy Meganck (ondervoorzitter)
Willy Scheerlinck (secretaris)
Alfons De Haeck

Contact club:
Tel: 053/83 62 30
info@tclaereveld.be
Voorzitter:
Gilbert Raes
Gsm: 0475/33 08 07

Activiteitenkalender

Wist je dat we…
• in 2021 een record aantal leden van 337 bereikten..
• voor 2022 het label “Jeugdvriendelijke tennisclub”
behaalden.
• opnieuw een start-to-tennis reeks verzorgen.
• voor 2022 een nieuwe fietsenstalling installeren.
• je een voorspoedig en sportief 2022 wensen!

20/02		
Winterwandeling
10/03		
EHBO opleiding
12/03 		
Start heraanleg terreinen*
03/04 		
Opening seizoen
22/04		
Friday @ Laereveld
30/04		
Petanquetornooi
06/05 		
Friday @ Laereveld +
		Spaghettiavond
03/06		
Friday @ Laereveld
26/06 		
Sporthappening +
		Kidsdag
04/09		
Cavatornooi
27/08 		
Petanquetornooi
17-18/09
Eetfestijn
15/10 		
Afsluitingsactiviteit petanque
22/10 		
Afsluitingsactiviteit tennis
13/11 		
Herfstwandeling
		
TC Laereveld en Gezinsbond
Het bestuur behoudt zich het recht toe om deze data en
activiteiten eventueel te wijzigen of te annuleren in functie
van de weersomstandigheden of coronamaatregelen
* Helpende handen zijn welkom! Meld je bij Gilbert.

