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Kon. Den Brandt vzw - Nieuwsbrief nr. 1-2017 

(8 februari 2017) 

 

Raad van Bestuur van Kon. Den Brandt vzw 
Op de algemene vergadering van de effectieve leden van de vzw werden zes bestuurders verkozen 
voor een termijn van vier jaar. Het zijn Pierre Berger, Alexandre Delen(*), Vincent Fransen, Carl 
Maes, Gert Triest en Horace Van Gaever. De zes bestuurders van wie het mandaat nog loopt tot de 
algemene vergadering van januari 2019 zijn: Chantal Borin, Jacques Delen(*), Nathalie Lastchenko, 
Wim Neefs, Jan Vanhavenberge en Nuno Vertessen(*). 
Op 6 februari heeft de raad zijn eerste vergadering gehouden. Horace en Jan blijven tot nader order 
Voorzitter en Ondervoorzitter. De vacante functie van Secretaris wordt ingenomen door Vincent 
Fransen, en de vacante functie van Penningmeester door Carl Maes. Over de verdere taakverdeling 
leest u meer in een volgende nieuwsbrief. 

(*) deze drie bestuurders vertegenwoordigen de NV Immo Den Brandt. 

 
Lidmaatschap Kon. Den Brandt vzw voor de periode april 2017-maart 2018 
Het tennisseizoen 2017 start in functie van de weersomstandigheden in principe op zaterdag 
25 maart of 1 april. Hoe u lid kan blijven of worden van Den Brandt (ook als bezoeker) leest u 
verderop. 
Bijlage 1: lidgeldtarieven 2017. 
Bijlage 2: prijzen lentetennislessen voor de jeugd incl. lidgeld, meegedeeld door de Tennisschool.  
Aandacht:  
- Tennis senioren geboren in 1942 en vroeger: deze minder jonge tennissers genieten het 
promotietarief voor senioren (€ 160, maar geen korting voor vroege betaling). Deze nieuwigheid werd 
vorig jaar ingevoerd. 
- Korting wegens bezit aandeel of aandelen van de NV Immo Den Brandt: deze korting wordt enkel 
verleend na aflevering aan het bestuur van de club van een kopie van de uitnodiging voor de 
algemene vergadering van voornoemde vennootschap (laatste maandag van de maand mei). Leden 
die hiervoor in aanmerking komen ontvangen dan in juni een tegoed voor consumpties in de club 
geldig tot einde 2017. 
- Gunsttarief binnenvelden Het Rooi in de zomer 2017: het bestuur van Het Rooi in Berchem heeft 
net als vorig jaar beslist om voor alle leden van TC  Den Brandt een tarief toe te passen van € 12/per 
uur voor de huur van een binnenveld in de zomer 2017 i.p.v. 15 of 18 euro. Zo kunnen onze tennissers 
die met regenweer toch willen spelen tegen gunstige voorwaarden hun geliefde sport ook dan 
beoefenen. Een terrein reserveren kan via het telefoonnummer 03 284 95 04.  
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Uw lidmaatschap als tennisser of bezoeker hernieuwen of aanvragen voor 
2017 kan alleen door u vooraf te registreren 
Surf daarvoor naar www.denbrandt.be, klik op de knop LIDGELDEN 2017 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 de volgende bestuursleden:  
Jan Vanhavenberge (tel 0477 46 56 17) of Nathalie Lastchenko (tel 0498 53 70 71).  
Belangrijk ! U kan zich enkel registreren 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 de hall van het clubhuis.   
 
Geef voor elke persoon die u registreert indien mogelijk een eigen emailadres op (vooral voor 
tennissers: Tennis Vlaanderen levert sedert vorig jaar geen papieren federatiekaarten meer af, maar 
stuurt aan elke tennisser 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 automatisch 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). In die berichten wordt het rekeningnummer vermeld waarop u 
dient te storten. Vermeld op uw overschrijving uitsluitend het refertenummer van acht cijfers 
beginnend met 2017xxxx dat u van het systeem zal hebben ontvangen. Zo vergemakkelijkt u 
aanzienlijk het werk voor de penningmeester en de ledenadministratie. Alle andere vermeldingen 
zoals bv. uw naam zijn echt overbodig. 
Als u de korting voor vroege betaling wil genieten (enkel voor senioren of jonge senioren voltarief 
en voor het familielidmaatschap), dan moet u er wel voor zorgen dat uw betaling uiterlijk met 
valutadatum 4 maart 2017 op de rekening van de club komt. Het recht op die korting vervalt 
immers meteen na 4 maart ! Hou er rekening mee dat uw bank soms enkele dagen nodig heeft om 
uw overschrijving tijdig te doen toekomen. 

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 (Baseline Tennis Academy vzw), uiterlijk op 31 maart 2017. 
De tennisschool neemt of nam reeds zelf contact met al de jongeren (en/of hun ouders) die in 2016 
lid waren en lentelessen volgden, en zorgt dan ook zelf voor de registratie van die jongeren in het 
systeem van Brandt TC voor 2017. 

 

Activiteitenkalender 2017  
Interclub, Social Tennis (clubavonden en -nieuw- clubdagen), Tornooien, Bridge, Petanque  
Zie voorlopige jaarkalender als bijlage.  
Meer info over alle activiteiten op onze club (data tornooien, bridgelunches, petanquewedstrijden, 
social events, …) zullen te vinden zijn op de website www.denbrandt.be.  

http://www.denbrandt.be/
http://www.denbrandt.be/
http://www.tennisvlaanderen.be/
http://www.denbrandt.be/
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Werkvoormiddagen op zondag 26 februari en zondag 26 maart vanaf 09.30 u. 
Vele handen maken het werk licht. Kom op zondag 26 februari mee helpen voornamelijk om de 
terreinen te ontdoen van alle achtergebleven bladafval en ze klaar te maken voor het bedrijf dat de 
lenteopschik van de tennisbanen komt verzorgen. Op zondag 26 maart moeten de terras- en 
tuinmeubels uit de berging worden gehaald en opgesteld. Meld u aan op de inschrijvingslijsten aan 
het prikbord of per mail bij jan.vanhavenberge@outlook.com . Na gedane arbeid biedt het bestuur 
een lichte maaltijd aan, enkel aan de vrijwilligers die zich vooraf opgaven. 

 
 

Horace Van Gaever      Vincent Fransen 

Voorzitter       Secretaris 

 

 

 

 

 

Bijlagen: lidgeldtarieven 2017 en tarieven lentelessen jeugd 2017 

Jaarkalender 2017

mailto:jan.vanhavenberge@outlook.com
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Brandt TC – lidgeldtarieven seizoen 2017      

(1) Mogelijke 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. Zij krijgen die korting enkel op voorlegging van een 
kopie van de jaarlijkse uitnodiging voor de algemene vergadering van Immo Den Brandt die in mei wordt gehouden.  
De korting wordt in juni 2017 toegekend onder vorm van een barkrediet te gebruiken voor einde 2017. 
b. Senioren en jonge senioren van wie het lidgeld op rekening van de vzw wordt gecrediteerd uiterlijk op 3 maart 2017 
genieten een korting van 30 euro. Voor het familielidmaatschap is dat 60 euro. De valutadatum op het bankuittreksel 
geldt als bewijs van de tijdige betaling. Tennissers die de korting toepassen en wier betaling te laat toekomt zullen 
worden uitgenodigd om het saldo bij te betalen. Totdat dit gebeurd is worden zij niet ingeschreven bij Tennis 
Vlaanderen. 

(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 te gepasten tijde doorgestort aan de Vlaamse 
bridgeliga. Leden die via een andere bridgeclub zijn aangesloten bij VBL of die een transfer wensen naar Brandt bridge 
worden verzocht dit mee te delen bij eerstvolgende deelname aan een bridgetornooi.  

(4) De promotietarieven voor echt nieuwe tennisleden gelden enkel voor wie in de periode 2012-2016 GEEN 
tennisspelend lid was.  

(5) Tennis Senioren geboren in 1942 en vroeger geldt een lager tarief identiek aan dat voor nieuwe senioren, d.w.z. 160 
euro. Hier is geen korting voor vroege betaling voorzien. 

Categorieën van leden  

& mogelijke kortingen (1)  

Tarieven 2017 

voor alle 

categorieën  

Supplement 

petanque 

voor 

tennissers  

cat. 1, 2 & 3 

Facultatieve 

opleg 

Vlaamse 

bridgeliga 

(3) 

Promotarieven voor 

tennissers vanaf 15 

jaar die GEEN lid 

waren in de periode 

2012-2016 (4) 

1. Tennis Senioren geboren in 1981 

en vroeger  = vanaf 36 jaar  /  
uitzondering: senioren geboren in 1942 en 

vroeger betalen slechts 160 euro  (5)                        

€ 240  

 

 

 

 

€ 10  
€ 31  

€ 160 

 

2.Tennis Jonge Senioren geboren in 

periode 1982-1991   = 26 tot 35 jaar  

€ 185 € 110 

 

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 2e kind 

€ 480 € 320 

 

 

3. Tennis studenten geboren in 1992-

1998 (19 tot 25 jaar) 

€ 125  

 

  € 110 

4.Tennis Jongeren geboren in 1999-

2002  = 15 tot 18 jaar  

€ 115 

 

  € 110 

5.Tennis Jongeren geboren in 2003-

2008  = 9 tot 14 jaar  

€ 65 

 

 
 

 

6.Tennis Jongeren geboren in 2009 

en later = jonger dan 9 jaar  

€ 35 

 

 
 

 

7. Enkel Petanque (zonder tennis) € 95  (2)  € 31  

8. Overige bezoekende leden (bridge 

en ook gewone bezoekers) 
€ 50  

 
€ 31 
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Lentelessen voor jongeren inclusief lidgeld 2017 
 

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 10 april 2017 . 

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

Formules  
lentelessen  

Wit  
 

Blauw 
 

Rood 
 

Leeftijd Geboren in 2014-2013 Geboren in 2012-2011 Geboren in 2010-2009 

Duur van de les 60 minuten 60 minuten  60 minuten  

Prijzen 
1 x per week: € 85                  

2 x per week: € 125  
1 x per week: € 115              
2 x per week: € 170  

1 x per week: € 115                       
2 x per week : € 170 

    

Formules  
lentelessen  

Oranje  
 

Groen 
 

Geel 
 

Leeftijd Geboren in 2009-2007 Geboren in 2007-2003 Geboren in 2002-1999 

Duur van de les  60 minuten 60 minuten  60 minuten  

Prijzen : 
1 x per week: € 140                  
2 x per week: € 195 

1 x per week: € 140              
2 x per week: € 195  

1 x per week: € 185                       
2 x per week : € 240 

 

Groepslessen voor volwassenen : 1 x per week € 90, 2x per week € 160 (exclusief lidgeld). 

Groepslessen START 2 TENNIS: 1 x per week: € 100 (inclusief aansluiting Tennis Vlaanderen).  

Wie aan de lessen START 2 TENNIS deelneemt moet pas na de lessenreeks beslissen om lid van de 

club te worden tegen het geldende promotietarief voor zijn of haar leeftijd. 

 

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

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

Academy) 

http://www.denbrandt.be/
http://www.denbrandt.be/
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Brandt - Jaarkalender 2017 
Activiteiten & Feesten voor alle leden: 

Maandag 17 april (Paasbrunch + eitjes rapen)  

Zondag 9 april: opendeurdag met gratis tennisinitiatie en familietennis 

Vrijdag 25 augustus: Kidsparty na afloop zomerstages 

Zaterdag 14 oktober: slotbanket tennisseizoen 2017 

Zaterdag 18 november: Brandt-Quiz 

Zondag 26 november: Sinterklaas op Den Brandt 

 

TENNIS 

Social Tennis:  

Clubavonden 2017: data en thema’s nog nader te bepalen. 

“Social tennis” in de week ’s voormiddags: elke dinsdag- en vrijdagvoormiddag van 10 tot 13 uur. 

Gewoon komen en spelen. Aanmelden is niet verplicht maar wel wenselijk. Iedereen speelt met 

iedereen, om het half uur wordt er gewisseld. 

Zes clubdagen (ter vervanging van Fun doubles) Bijzondere vorm van social tennis, aanvang vanaf 

10 uur, telkens gevolgd rond 13.30 u door een etentje: op de volgende vrijdagen: 21-4 / 19-5 / 23-6 / 

21-7 / 18-8 / 22-9. 

Zondag 27 augustus: Invitatietornooi dubbels  

Tennisevents algemeen 

Zondag 9 april: opendeurdag met gratis tennisinitiatie en familietennis 

Zondag 23 april: start interclubseizoen 

Zondag 28 mei: familietennis + lunch 

Zondag 18 juni: familietennis + lunch 

Maandag 3 tot vrijdag 7 juli: avondstage volwassenen 

Zaterdag 8 tot vrijdag 14 juli: tornooibegeleiding volwassenen (onder verstaan: die lesnemers zijn van 

de school) 

Week van 7 & week van 14 augustus: avondstage volwassenen 

Zaterdag 19 augustus: familie dubbeldag-tornooi (één speler per duo moet Brandt-lid zijn) 

Zondag 10 september: familietennis + lunch 

Maandag 18 september: start winterlessen 

Tennisevents voor de jeugd (soms niet op Brandt TC): 

Zondag 19 februari: jeugdontmoeting met Turnhoutse Tennis Vereniging 

Zaterdag 4 en zondag 5 maart: begeleide Kidstoer op Ter Eiken 

Maandag 2 tot vrijdag 7 april: paaskamp 1 

Maandag 10 tot vrijdag 14 april: paaskamp 2 

Maandag 17 april: paasraap (cf paasbrunch)  

Woensdag 19 april en zaterdag 22 april: start lentelessen jeugd (tot en met zaterdag 10 juni) 

Zaterdag 6 mei: begeleide Kidstoer op Mariënborgh 

Zondag 7 mei: vriendjes- en vriendinnetjesdag + lunch + vrij begeleid tennissen voor oranje en groen 

Zondag 28 mei: vrij begeleid tennissen voor oranje en groen 

Zaterdag 1 juli: begeleide Kidstoer op Brandt TC 

Maandag 3 juli: start van de wekelijkse zomerkampen voor de jeugd 

Woensdag 5 juli: begeleide Kidstoer op Ter Linden 
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Vrijdag 7 juli: vrij begeleid tennissen voor oranje en groen 

Zaterdag 8 tot vrijdag 14 juli: tornooistage jeugd 

Zondag 30 juli: interne kidstoer rood-oranje-groen 

Zaterdag 5 tot zondag 13 augustus: tornooistage jeugd 

Vrijdag 25 augustus: einde zomerkampen + kidsparty 

Zondag 10 september: vrij begeleid tennissen voor oranje en groen 

 

Tennistornooien: 

Jeugd- en dubbeltornooi: van zaterdag 24 juni t/m zondag 2 juli 

Kidstoer Den Brandt: zaterdag 1 juli 

Enkeltornooi Kon. BRANDT OPEN van zaterdag 8 juli t/m zondag 16 juli 

Clubkampioenschappen tennis: aanvang op zaterdag 19 augustus, finales waarschijnlijk in het 

weekeinde van 16/17 september.  

Bridge: 

Elke maandag- en vrijdagnamiddag (*): open tornooi (*uitzonderingen worden op website vermeld) 

Vaak op zondagnamiddag: tornooi voor clubleden en vrije bridge. 

In september op maandagavond: tornooi met begeleiding, enkel voor clubleden (zowel beginners als 

gevorderden) 

In oktober: mogelijks op donderdagavond start nieuwe winterlessen voor beginners  

Zaterdag 28 oktober: groot open dubbeltornooi t.g.v. “80 jaar Kon Den Brandt vzw”. (aparte 

reeksen voor beginners en gevorderden) 

Petanque:  

Zondag 19 maart: finale wintercompetitie (gestart op 1/1/2017) 

Zaterdag 25 maart: “echte vrouwen” versus “echte venten” open tornooi  

Zondag 9 april: eerste ronde zomer-doubletten / eindronde start op 25 juni / finale op 24 september 

Maandag 1 mei: ambrastornooi – koppels tegen koppels 

Vrijdag 21 juli: zwart-geel-rood open tornooi 

Zaterdag 5 augustus: OLVE open tornooi (op verplaatsing) 

Zondag 24 september finale zomer-doubletten 

Zondag 1 oktober: start eerste ronde wintercompetitie 2017-18 

Zaterdag 7 oktober: Wisselbeker Jespers open tornooi  

 


