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Kon. Den Brandt vzw - Nieuwsbrief nr. 1-2015 

(4 februari 2015)  

 

Lidmaatschap Brandt TC voor 2015  
Het tennisseizoen 2015 start in principe op zaterdag 28 maart indien de weersomstandigheden dit 
toelaten. Hoe u lid kan blijven of worden van Brandt TC als tennisser of bezoeker (bv. petanque of 
bridge) leest u verderop in deze nieuwsbrief. 
Bijlage 1: lidgeldtarieven 2015. 
Bijlage 2: prijzen lentetennislessen voor de jeugd incl. lidgeld, meegedeeld door de Tennisschool 
(voortaan Baseline Tennis Academy vzw).  
Nieuw:  
1. Alleen voor de nieuwe categorie studenten: lagere prijzen voor een tennisabonnement beperkt 

tot de daluren (= buiten de schoolvakanties op weekdagen behalve woensdag tussen 10 en 
16 uur, nooit op feestdagen, in de maanden juli en augustus alleen tijdens het week-end).  
 

2. De promotietarieven voor tennisspelers gelden voortaan enkel voor personen die de laatste vijf 
jaar GEEN lid van de club waren. Was u bijvoorbeeld lid in 2010, 2011, 2012, 2013 en/of 2014, 
dan is het volle tarief voor u van toepassing. Was u lid van de club in de periode vóór 2010, of was 
u nooit lid, dan heeft u als senior of jonge senior of als familie wel recht op het promotietarief.   

 

Om uw lidmaatschap als tennisser of bezoeker te hernieuwen of aan te 
vragen voor 2015 moet iedereen zich verplicht vooraf registreren 
Surf daartoe naar www.denbrandt.be, klik op de knop LIDGELDEN 2015 en volg de instructies van 
het registratiesysteem nauwgezet op. Herhaal die bewerking voor elk lid van uw gezin.  
Wie niet over een PC beschikt of wie meer uitleg wenst kan zich wenden tot Jan Vanhavenberge 
(tel 0477 46 56 17) of Nathalie Lastchenko (tel 0498 53 70 71).  
U kan zich enkel registreren als lid wanneer u tevens aanvinkt dat u kennis heeft genomen van het 
huishoudelijk reglement van de club en dit zal naleven. U vindt dit reglement op de website 
www.denbrandt.be onder de knop “CLUB INFO” en op het aanplakbord in het clubhuis.   
 
Geef indien mogelijk voor elke persoon die u registreert, een eigen emailadres op (Tennis Vlaanderen 
levert immers sedert einde 2014 geen papieren federatiekaarten meer af, maar stuurt aan elke 
speler die door zijn club wordt ingeschreven rechtstreeks een e-mail ter bevestiging van die 
inschrijving. Elke speler kan die e-mail ook steeds raadplegen via zijn spelersdashboard op 
www.tennisvlaanderen.be ).  
 

Betaling van het lidgeld 
Het registratiesysteem berekent hoeveel u moet storten en deelt u dat bedrag onmiddellijk mee 

nadat u uw registratie(s) heeft voltooid. Bovendien ontvangt u ook nog een aparte e-mail van het 

systeem (Opgelet: het is mogelijk dat dit bericht in uw spam-folder terecht komt. Gelieve hiermee 

rekening te houden). Vermeld op uw overschrijving uitsluitend het refertenummer van acht cijfers 

beginnend met 2015xxxx dat u dan zal hebben ontvangen. Zo vergemakkelijkt u aanzienlijk het werk 

voor de penningmeester en de ledenadministratie. Alle andere vermeldingen zijn overbodig. 

Als u de korting voor vroege betaling wil genieten (enkel voor senioren of jonge senioren en voor 

het familielidmaatschap), dan moet u er wel voor zorgen dat uw betaling uiterlijk met valutadatum 

http://www.denbrandt.be/
http://www.denbrandt.be/
http://www.tennisvlaanderen.be/
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28 februari 2015 op de rekening van de club komt. Het recht op die korting vervalt immers meteen 

na 28 februari !  

Jongeren die lentelessen van de tennisschool volgen 
Het lidgeld voor jongeren die de lentelessen wensen te volgen wordt zoals voorheen samen met het 
lesgeld betaald aan de tennisschool (vanaf 2015 is dat Baseline Tennis Academy vzw), uiterlijk op 
31 maart 2015. De tennisschool neemt zelf eerstdaags contact met de jongeren die in 2014 lid waren 
en lentelessen volgden, en zorgt dan ook zelf voor de registratie van die jongeren in het systeem van 
Brandt TC voor 2015. 

 

Nieuw in 2015  
Fun Doubles Voor de opvolging van de traditionele Ladies’ en Men’s Days is gezorgd. Op 
25 september 2014 vond alvast een eerste try-out plaats. Danielle, Marianne en Alan kregen de 
vuurdoop. Spannend. Maar het was gezellig, de spelers waren enthousiast, Christian Snoeckx en 
Danny Verschueren hebben gewonnen, maar feitelijk heeft dit geen belang . Verliezen is 
belangrijker dan niet deelnemen, toch ? Alan zette de dans in en zelfs Snoecky kon aan zijn charmes 
niet weerstaan. Batoul ontpopte zich als ervaren DJ, er werd gelachen, gedronken, ge-socialised. 
Onbetaalbaar, toch ? 
De echte start is dus pas dit tennisseizoen. De definitieve data ontdekt u in het jaarkalender op de 
website van de club. In principe één keer per maand, op donderdagnamiddag, van 16 tot 18 uur. 
Inschrijvingslijst wordt telkens tijdig geafficheerd aan het prikbord. 
Organisatie: Myriam Renglet, Marianne Swolfs, Danielle De Cat, Chantal Borin, Alan Smith  
en Yves François. 
Social Tennis Dit staat ook op het programma 2015 met Myriam’s ploeg. Iedere dinsdagvoormiddag 
o.l.v. Marianne. Zonder afspraak komen tennissen, no stress, er wordt ter plekke een partner 
gevonden voor enkel of dubbel. 
Speciaal dalurentarief voor studenten Studenten geboren in de periode 1990-1996 kunnen voortaan 
lid worden tegen een lager tarief, maar mogen (en kunnen) dan alleen in de daluren van de 
installaties gebruik maken. Meer info: zie overzicht lidgeldtarieven. 

* 

Werkvoormiddag op zondag 1 maart 2015 vanaf 09.30 u. 
Vele handen maken het werk licht. Kom op zondag 1 maart mee helpen voornamelijk om de 
terreinen te ontdoen van alle achtergebleven bladafval en ze klaar te maken voor het bedrijf dat later 
in maart de lenteopschik van de tennisbanen komt verzorgen. Meld u aan op de inschrijvingslijst aan 
het prikbord.  

 

Jaarkalender Brandt TC, activiteiten onderafdelingen Bridge en Petanque 
Meer info over alle activiteiten op onze club (data tornooien, bridgelunches, petanquewedstrijden, 
social events, …) zijn te vinden op de website www.denbrandt.be.  

Weldra: Brandt bowlt op Linkeroever, op vrijdag 13 februari (meer info op de website). 

Voorafgegaan door etentje op de club om 19 uur. 

Horace Van Gaever      Wendy Op ’t Eynde 

Voorzitter       Secretaris 

 

Bijlagen: lidgeldtarieven 2015 en tarieven lentelessen jeugd 2015

http://www.denbrandt.be/
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Brandt TC – lidgeldtarieven seizoen 2015   
 

(1) Kortingen 
a. Leden die op eigen naam minstens één aandeel van de NV Immo Den Brandt bezitten hebben recht op een 
korting van 15 euro per persoon met een maximum van 30 euro per gezin op verklaring op eer bij hun registratie 
voor 2015 dat ze hun aandeel/aandelen nog steeds bezitten.  
 
b. Senioren en jonge senioren van wie het lidgeld op rekening van de vzw wordt gecrediteerd uiterlijk op 
27 februari 2015 genieten een korting van 30 euro. Voor het familielidmaatschap bedraagt diezelfde korting 60 
euro. De valutadatum op het bankuittreksel geldt als bewijs van de tijdige betaling. De leden die de korting 
toepassen en van wie de betaling pas na februari 2015 op rekening van de club toekomt zullen worden 
uitgenodigd om het saldo bij te betalen en worden totdat dit gebeurt niet ingeschreven bij Tennis Vlaanderen. 
 
c. Studenten die enkel in de daluren willen spelen betalen € 85 i.p.v. € 125. De daluren zijn als volgt bepaald: 

buiten de schoolvakanties op weekdagen behalve woensdag tussen 10 en 16 uur, nooit op feestdagen, 
in de maanden juli en augustus alleen tijdens het week-end. 
 

(2) Inclusief verzekering petanque. Voor de tennissers die ook petanque willen spelen is er een opleg van € 10 
bovenop het tennislidgeld. 
 

(3) De VBL-bijdrage wordt door de club geïnd samen met het lidgeld en doorgestort aan de Vlaamse bridgeliga. 
 

(4) De promotietarieven voor echt nieuwe leden gelden voortaan enkel voor wie in de periode 2010-2014 GEEN 
tennisspelend lid was. 

 
 

Categorieën van leden  

& mogelijke kortingen (1) 

Tarieven 2015 

voor alle 

categorieën 
 

Supplement 

petanque voor 

tennissers  

cat. 1, 2 & 3 

Facultatieve 

opleg Vlaamse 

bridgeliga (3) 

Promotarieven voor 

senioren en jonge 

senioren-tennissers die in 

de periode 2010-2014  

GEEN lid waren (4) 

1. Tennis Senioren geboren in 1979 en 

vroeger  = vanaf 36 jaar                           

€ 240  

 

 

 

€ 10  € 30  

€ 150 

2.Tennis Jonge Senioren geboren in 

periode 1980-1989   = 26 tot 35 jaar  

€ 185 € 100 

Tennis familielidmaatschap (minstens 

twee senioren en/of jonge senioren en één 

kind tot 25 jaar, wonend onder hetzelfde 

dak en dat niet over eigen inkomsten 

beschikt) + € 20 vanaf 2
e
 kind 

€ 480 € 300 

3. Nieuw Tennis studenten geboren in 

1990-1996 (19 tot 25 jaar) 

€ 125     

3bis  Nieuw Tennis studenten geboren in 

1990-1996 (19 tot 25 jaar) ALLEEN 

DALUREN 

€ 85 (1c)    

4.Tennis Jongeren geboren in 1997-2000  = 

15 tot 18 jaar  

€ 115    

5.Tennis Jongeren geboren in 2001-2006  = 

9 tot 14 jaar  

€ 65  
 

 

6.Tennis Jongeren geboren in 2007 en 

later = jonger dan 9 jaar  

€ 35  
 

 

7. Petanque (zonder tennis) € 95  (2)  € 30  

8. Overige bezoekende leden (bv. bridge) € 50   € 30  
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Lentelessen voor jongeren inclusief lidgeld 2015 

Alleen voor jongeren die lentelessen over acht weken willen volgen wordt het lesgeld  

rechtstreeks betaald aan de vzw Baseline Tennis Academy (die u een uitnodiging tot betalen stuurt),  

ten laatste één week voor de aanvang van de lessen, dus uiterlijk op 20 maart 2015 . 

Inschrijvingen lentelessen gebeuren uitsluitend via de link naar Baseline Tennis Academy op de clubwebsite www.denbrandt.be  

(TENNIS>Tennisschool>Baseline Tennis Academy) 

Formules  
lentelessen  

Wit  
 

Blauw 
 

Rood 
 

Leeftijd Geboren in 2010 en later Geboren in 2010-2009 Geboren in 2008-2007  

Duur van de les 60 minuten 60 minuten  60 minuten  

Prijzen 
1 x per week: € 85                  

2 x per week: € 115  
1 x per week: € 105              
2 x per week: € 160  

1 x per week: € 105                       
2 x per week : € 160 

    

Formules  
lentelessen  

Oranje  
 

Groen 
 

Geel 
 

Leeftijd Geboren in 2006 Geboren in 2005-2003 Geboren in 2002-2001  

Duur van de les  60 minuten 60 minuten  60 minuten  

Prijzen : 
1 x per week: € 145                  
2 x per week: € 205 

1 x per week: € 150              
2 x per week: € 205  

1 x per week: € 150                       
2 x per week : € 205 

 

Voor privé-lessen gebruik eveneens de link naar Baseline Tennis Academy op 

de clubwebsite www.denbrandt.be  (TENNIS>Tennisschool>Baseline Tennis 

Academy) 

Privé-groepslessen voor volwassenen : € 85 per uur (exclusief lidgeld). 

 

http://www.denbrandt.be/
http://www.denbrandt.be/

