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Beste Smasher, 
 

Ondertussen zouden we de opening van het zomerseizoen al gevierd hebben op de club en weer volop hebben kunnen 
genieten van buitentennis. Maar helaas kan dat nog even niet door de Covid-19 maatregelen. Ook Tennis Vlaanderen 
volgt het op de voet en houdt clubs en spelers op de hoogte betreft heropstart en planning van Interclub en Tornooien 

(zie website TV). Hopelijk is tennis een van de eerste sporten die weer toegelaten wordt! 
 

Op dit moment is het dus nog even afwachten en geduldig zijn, maar weet dat op onze club alles in gereedheid gebracht 
wordt voor de (her-)opstart. Niet alleen achter de schermen, maar ook al zichtbaar zoals de terreinen die er al 
schitterend bij liggen! Dank aan ons Team Technische Dienst o.l.v. Jos & René. Ga zeker eens een kijkje nemen!  

 

    
 
1) Nieuw initiatief - TEAMS & Taakvrijwilligers - Rondvraag Leden  
Achter de schermen hebben we tijdens de wintermaanden met verschillende groepjes eens nagedacht hoe we onze 

club nog meer kunnen laten ´boosten´. Tijdens deze sessies, PizzaDays genoemd, zijn er al leuke initiatieven 
gelanceerd en werden er Teams gevormd. Lees er alles over in deze presentatie.  

Verdere besprekingen werden al gehouden in enkele Teams maar weet dat ook JIJ kan aansluiten bij een van deze 
Teams. Sterker nog, we willen graag de mening horen van ALLE LEDEN en vragen even je tijd om deze vragenlijst in te 
vullen. Jouw mening is heel belangrijk dus laat je horen zodat we actie kunnen ondernemen. 

 

    
 
2) Opening Tennisseizoen - nieuwe datum nog af te wachten (was gepland 27 maart) 

Het goede nieuws is dat de nieuwe uitbater al staat te popelen om eraan te beginnen. Niemand minder dan eigen lid 
Rik Schols gaat de uitdaging aan om ons allemaal te verwennen. We kunnen niet wachten om die eerste pint te drinken!  

 
3) Interclub - wel of niet?   
Ook voor de interclub zijn er nog veel vragen hoe die zal doorgaan.  De startdatum zal ten vroegste 22 mei zijn, maar de 

kans bestaat dat het nog later start of zelfs helemaal niet doorgaat. Tennis Vlaanderen heeft 2 scenario´s uitgewerkt, 
klik hier om deze te bekijken. In ieder geval zijn ALLE Interclubploegen uitgeschreven en moeten de inschrijvingen 
opnieuw bevestigd worden. Een apart mailtje zal nog aan alle Interclub-kapiteins gestuurd worden. 
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4) Clubkledij 2020 

Bedankt voor je deelname aan onze rondvraag i.v.m. clubkledij. De keuze tussen 2 merken ging uiteindelijk met 
meerderheid naar de outfit van Erima. Bestellen kan al via deze bestelbon maar ook een pasdag zal nog georganiseerd 

worden in samenspraak met Ersa Sport (Erwin & Patricia) of rechtstreeks in de winkel wanneer het weer toegelaten 
wordt. 
 

5) Trainingen Jeugd en Volwassenen - Start2Tennis  
Paastrainingen, Kleutertennis en Interclubstages zouden nu plaatsgevonden hebben in de 2e week van de 
paasvakantie. Voorjaarstrainingen Jeugd zouden starten op 22 april, alsook Start2Tennis maar alles wordt herbekeken 

door de trainers en verdere info zal volgen. 

 
6) Lidgeld 2020  
Het lidmaatschap loopt van 1 april 2020 t/m maart 2021 dus denk eraan om tijdig je lidgeld te betalen om te mogen 
tennissen, trainen & verzekerd te zijn! Alle info op onze website en Aansluitingsfiche 2020.  

Voorlopig zijn er nog geen extra kortingen op het Lidgeld i.v.m. de late(ere) start. Dit zal later wel bekeken worden.  
 

7) Hou je Fit! 
Helaas moeten we onze terreinen en tennismuur nog gesloten houden, en dus moet je jezelf bezig houden in je eigen 
huis of tuin. Gelukkig mogen we ook nog sporten buitenshuis, maar dan volgens de regels. Inspiratie vind je in 

overvloed op Social Media en TV, maar bekijk ook deze reportage gemaakt door Caro. Proberen maar en veel plezier! 
 
8) Activiteiten 2020 -  enkele data om te blijven dromen! 

xx.xx Opening seizoen voor alle leden!    xx.xx Trainingen Jeugd & Volwassenen+Start2Tennis 
xx.xx Interclub?      25 mei KidsToer te TC Smash Neeroeteren   

6-19.07 Open Tornooi Tc Smash  
Zie volledige Kalender op onze site - data worden uiteraard aangepast! Op dit moment is nog alles verboden t/m 3 mei 

 

 

Hou het Safe, blijf Fit & vooral Gezond!  
Doe mee aan onze Rondvraag & meld je aan bij een van de Teams! 

 

Bestuur & Trainers 
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