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De raad van bestuur van Kon. Den Brandt vzw wenst alle leden van de club een leuk en sportief
2018 toe. De samenstelling van de raad is ongewijzigd (tussen haakjes einde lopende mandaten
bij de algemene vergadering van het vermelde jaar).
Voorzitter: Horace Van Gaever (2021) / ondervoorzitter: Jan Vanhavenberge (2019) / Secretaris:
Vincent Fransen (2021) / Penningmeester: Carl Maes (2021)
Overige bestuursleden die de effectieve leden van categorie A vertegenwoordigen: Pieter Berger
(2021), Chantal Borin (2019), Nathalie Lastchenko (2019), Wim Neefs (2019) en Gert Triest (2021)
Overige bestuursleden die de effectieve leden van categorie B vertegenwoordigen: Alexandre Delen
(2021), Jacques Delen (2019) en Nuno Vertessen (2019).

 
Lidmaatschap Kon. Den Brandt vzw voor de periode april 2018-maart 2019
Het tennisseizoen 2018 start in functie van de weersomstandigheden einde maart of aanvang april.
Hoe u lid kan blijven of worden van Den Brandt (ook als bezoeker) leest u verderop.
Bijlage 1: lidgeldtarieven 2018.
Bijlage 2: prijzen lentetennislessen voor de jeugd exclusief lidgeld, meegedeeld door de Tennisschool.
Kortingen: 
- Tennis senioren geboren in 1943 en vroeger: deze minder jonge tennissers genieten sedert twee jaar
het promotietarief voor senioren (€ 170, maar geen korting voor vroege betaling). 
- 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 2018.
Uw lidmaatschap als tennisser of als bezoeker (petanque en andere)
hernieuwen of aanvragen voor 2018 kan alleen door u vooraf te registreren
Surf daarvoor naar www.denbrandt.be, klik op de knop LIDGELDEN 2018 en volg de instructies
van het registratiesysteem nauwgezet op. Herhaal die bewerking voor elk lid van uw gezin.
NIEUW in 2018: ook jongeren die de lentelessen van de tennisschool zullen volgen dienen vooraf
langs deze weg worden geregistreerd. De tennisschool neemt of nam reeds zelf contact met al de
jongeren (en/of hun ouders) die in 2017 lid waren en lentelessen volgden. Zolang het lidgeld voor
een jongere niet is betaald kan hij of zij dus niet inschrijven voor de lentelessen.
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 prikbord aan de trap.  
Geef voor elke persoon die u registreert indien mogelijk een eigen emailadres op (vooral voor
tennissers: Tennis Vlaanderen levert sedert immers 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
2018xxxx 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 5 maart 2018 op de rekening van de club komt. Het recht op die korting vervalt
immers meteen na die datum ! Hou er rekening mee dat uw bank soms enkele dagen nodig heeft
om uw overschrijving tijdig te doen toekomen.

Afscheid van de uitbaters Batoul en David
In onderling overleg is besloten de exploitatieovereenkomst die onze club heeft met Batoul en David
te beëindigen van zodra in hun opvolging kan worden voorzien zodat de continuïteit van de uitbating
gewaarborgd blijft. Uw raad van bestuur is thans naarstig op zoek naar nieuwe uitbaters voor bar en
restaurant en heeft reeds een 8-tal kandidaturen ontvangen met wie reeds gesprekken werden of nog
worden gehouden. Uiteraard houden wij eraan Batoul en David te bedanken namens de Club voor de



afgelopen jaren. De Raad van bestuur zal u op de hoogte houden.
Activiteitenkalender 2018 
Interclub, Social Tennis (clubavonden en -nieuw- clubdagen), Tornooien, Bridge, Petanque
Aan de jaarkalander 2018 wordt nog gewerkt. Meer info zal weldra te vinden zijn op de website
www.denbrandt.be.

 
Werkvoormiddagen op zondag 25 februari en zondag 25 maart vanaf 09.30
u.
Vele handen maken het werk licht. Kom op zondag 25 februari mee helpen voornamelijk om de
terreinen te ontdoen van alle achtergebleven boom- en bladafval en ze klaar te maken voor het bedrijf
dat de lenteopschik van de tennisbanen komt verzorgen. Op zondag 25 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 de voorzitter.

 

Horace Van Gaever      Vincent Fransen

Voorzitter       Secretaris
horace.vangaever@ts.fujitsu.com

 
Bijlagen: lidgeldtarieven 2018 en tarieven lentelessen jeugd 2018

Brandt TC – lidgeldtarieven seizoen 2018    
Categorieën van leden 

& mogelijke kortingen (1)
Tarieven 2018

voor alle
categorieën

Supplement
petanque

voor
tennissers 

cat. 1, 2 & 3

Facultatieve
aansluiting

bij de
Vlaamse

bridgeliga
(3)

Promotarieven voor
tennissers vanaf 15
jaar die GEEN lid

waren in de periode
2016-2017 (4)

1. Tennis Senioren geboren in
1982 en vroeger  = vanaf 36 jaar  /
 uitzondering: senioren geboren in 1943
en vroeger betalen slechts 170 euro  (5)  
                   

€ 250

€ 10

€ 31

€ 170

2.Tennis Jonge Senioren geboren
in periode 1983-1992   = 26 tot 35
jaar

€ 195  
 

€ 120

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

€ 500  

 

€ 340

     
3. Tennis studenten geboren in
1993-1999 (19 tot 25 jaar)

€ 130   € 120

4.Tennis Jongeren geboren in
2000-2003  = 15 tot 18 jaar

€ 120   € 120

5.Tennis Jongeren geboren in
2004-2009  = 9 tot 14 jaar

€ 70    

6.Tennis Jongeren geboren in
2010 en later = jonger dan 9 jaar

€ 40    

7. Bezoekers-Petanque (zonder
tennis dus)

€ 100 (2)  € 31  

8. Overige bezoekende leden
(bridge en ook gewone bezoekers) € 60  € 31  

(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 2018 toegekend onder vorm van een consumptiekrediet te gebruiken voor einde 2018.
b. Senioren en jonge senioren van wie het lidgeld op rekening van de vzw wordt gecrediteerd uiterlijk op 5 maart 2018
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 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 2016-2017 GEEN tennisspelend
lid was.

(5) Tennis Senioren geboren in 1943 en vroeger geldt een lager tarief identiek aan dat voor nieuwe senioren, d.w.z.
170 euro. Hier is geen korting voor vroege betaling voorzien.

 

TENNISSCHOOL TARIEVEN 2018 exclusief clublidgeld - 

Lentelessen voor jongeren (negen weken) 
rechtstreeks te betalen 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 1 april 2018 .
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 2015-2014 Geboren in 2013-2012 Geboren in 2011-2010

    
Duur van de les 60 minuten 60 minuten 60 minuten

Prijzen 1 x per week: € 65                 
2 x per week: € 105

1 x per week: € 85            
2 x per week: € 150

1 x per week: € 85                      
2 x per week : € 150

    

Formules 
lentelessen Oranje Groen Geel

Leeftijd Geboren in 2010-2008 Geboren in 2008-2005 Geboren in 2004-2000

Duur van de les 60 minuten 60 minuten 60 minuten

Prijzen : 1 x per week: € 85                 
2 x per week: € 150

1 x per week: € 90             
2 x per week: € 160

1 x per week: € 90                      
2 x per week : € 160

 
LESSEN VOOR VOLWASSENEN exclusief lidgeld

Groepslessen voor volwassenen : 1 x per week € 100, 2x per week € 180

Groepslessen START 2 TENNIS: 1 x per week: € 85 (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)
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