Kon. Den Brandt vzw - Nieuwsbrief nr. 1-2019
Beste wensen, wij informeren u over de clubwerking en de nieuwe
lidmaatschap procedure
Raad van Bestuur
Op de algemene vergadering van Kon. Den Brandt vzw van 27 januari 2019 werden twee nieuwe
bestuursleden verkozen: Alexander Ammerlaan en Wim Lewi. Zij komen in de plaats van Chantal
Borin en Jan Vanhavenberge die geen nieuw mandaat meer wensten op te nemen. De Raad van
bestuur heeft aan laatstgenoemde de titel van ere-ondervoorzitter verleend wegens zijn lange staat
van verdienste voor de club.
De raad van bestuur zal bestaan uit : (tussen haakjes einde lopende mandaten) :
Voorzitter: Horace Van Gaever (2021) Ondervoorzitter: Vincent Fransen (2021)
Secretaris: Wim Lewi (2023)
Penningmeester: Alexander Ammerlaan (2023).
Overige bestuursleden die de effectieve leden van categorie A vertegenwoordigen: Pieter Berger
(2021), Carl Maes (2021), Wim Neefs (2023), Nathalie Lastchenko (2023) en Gert Triest (2021).
Overige bestuursleden die de effectieve leden van categorie B vertegenwoordigen: Alexandre Delen
(2021), Jacques Delen (2023) en Nuno Vertessen (2023).
Bestuur van de drie onderafdelingen
Sportcomité Tennis: Wim Neefs, Wendy Op ’t Eynde, Daan Borghijs, Pim Van Mele, Wim Lewi
Comité bridge: Robert Joukes (voorzitter), Jan Vanhavenberge (secr.-penningm.), Lizette Janssens.
Comité petanque: wegens het overlijden in oktober 2018 van voorzitter Erik Vandamme is er een
wijziging in het bestuur : Léon De Vel (voorzitter), Nathalie Lastchenko (secr.-penningm.)
Uitbating bar en keuken
Vanaf half maart 2019 wordt de uitbating van bar en restaurant overgenomen door de heer Vladislav
Ivanov VELICHKOV. Het bestuur wenst hem namens alle leden veel succes toe in zijn nieuwe job.
We herinneren de leden er bij deze gelegenheid graag aan dat het huishoudelijk reglement van de
club bepaalt dat op de club geen eigen dranken en spijzen mogen worden genuttigd.
Lidmaatschap Kon. Den Brandt vzw voor de periode april 2019-maart 2020
Tennis lid worden 2019 via nieuwe procedure website Tennis Vlaanderen
Vanaf dit jaar gebruiken we de Leden-module van Tennis Vlaanderen (TV). Elk tennis lid wordt
automatisch lid van Tennis Vlaanderen. Hierdoor kunnen de leden ook deelnemen aan TV activiteiten
zoals Interclub, Toernooien en Kids tours. De club betaalt hiervoor een bijdrage aan TV.
Stap 1. Ga naar link https://www.tennisvlaanderen.be/clubdashboard?clubId=2259
Of Ga naar www.tennisvlaanderen.be , zoek club en vul 0006 in of Brandt.
Stap 2. Op onze clubpagina vind je de tarieven, Druk op “Lid Worden” links onderaan
Stap 3. Selecteer je formule individueel of familie, nieuwe leden registreren eerst gegevens
Stap 4. De club zal de aanvragen goedkeuren, u krijgt dan na 1-2 dagen een overschrijving email
Stap 5. Betaling via overschrijving met gebruik van de mededeling op de email
De betalingsinformatie verschijnt vanaf nu ook op het speler “Dashboard” op TV.be
In de toekomst werkt TV aan een betaalapp, voorlopig de gestructureerde mededeling gebruiken
Vroegboekkorting : (Jong)Seniors en families genieten een korting op de website tot 1 Maart, de
betaling moet wel voor 8 Maart op de rekening staan om van de korting te genieten.
Promotarieven : Er zijn kortingen voorzien voor leden die geen lid waren over de laatste 2 periodes.
Volledig nieuwe leden dienen het formulier “lid worden” in te vullen dat u aantreft op de website
van de club www.denbrandt.be en dat per mail te bezorgen aan den.brandt@telenet.be.
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Lidmaatschap als bezoeker (petanque € 100, gewone bezoekers € 60, dus ook bridgers):
1. Was u al lid van onze club in 2018 dan is registratie vooraf niet meer nodig. U stort het
lidgeld uiterlijk op 31 maart 2019 toekomt op rekening BE20 2200 2313 6556 van Kon Den
Brandt vzw met vermelding van voornaam en naam van de personen voor wie u betaalt.
2. Was u geen lid van onze club in 2018 dan vult u het formulier “lid worden” in dat u aantreft
op de website van de club en mailt naar den.brandt@telenet.be. Daarop vermeldt u de
namen van twee personen die sedert meer dan twee jaar lid van onze club moeten zijn, het
zijn uw “peters”. U ontvangt dan per mail een uitnodiging om uw lidgeld te betalen.
3. NIEUW: leden die via Brandt bridge wensen aan te sluiten bij de Vlaamse Bridgeliga melden
dat aan het bridgebestuur uiterlijk op 30 juni 2019. Het lidmaatschap van die liga loopt
immers van september 2019 tot augustus 2020 en het bedrag ervan is nu nog niet gekend.
Het bridgebestuur zal hen tijdig meedelen hoeveel zij moeten storten en op welke rekening.
4. Opleg petanque voor tennissers die ook petanque willen spelen op de club moeten hiervoor
een opleg van € 10 betalen voor de verzekering. Deze opleg dient betaald op rekening BE20
2200 2313 6556 van Kon Den Brandt vzw vóór 31 maart 2019.
Korting voor Immo-aandeelhouders
Leden die op eigen naam minstens één aandeel van de NV Immo Den Brandt bezitten hebben recht
op een korting van € 15 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 2019 wordt gehouden. Die korting wordt in juni 2019
toegekend onder vorm van een consumptiekrediet te gebruiken voor einde 2019.
Alle leden verklaren dat hij/zij kennis heeft genomen van het huishoudelijk reglement van de
club en dit zal naleven. www.denbrandt.be onder “CLUB INFO” en op het prikbord aan de trap.
Bijlage 1: lidgeldtarieven tennis 2019.
Bijlage 2: prijzen lentetennislessen voor de jeugd exclusief lidgeld (via Tennisschool).
Activiteitenkalender 2019
Werkvoormiddag
24/3 9H30, club klaarmaken met aansluitende gratis Lunch
Openingsbanket:
Op 30/3, verdere communicatie volgt
Interclub:
van 24/4 gedurende 5 weken op Woe, Zat en Zon
Clubavond:
woe 29/05
Invitatietornooi:
zat 8/6
Jeugd- en dubbeltornooi:
van 22/06 tot en met 30/06
Enkeltornooi:
van 5/07 tot en met 14/07
clubkampioenschap:
van 17/08 tot en met 28/09
Meer info zal weldra te vinden zijn op de website www.denbrandt.be.
Horace Van Gaever,
Voorzitter
horace.vangaever@outlook.com

Wim Lewi,
Secretaris
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Bijlagen: lidgeldtarieven 2019 en tarieven lentelessen jeugd 2019

Brandt TC – lidgeldtarieven seizoen 2019
Categorieën van leden
& mogelijke kortingen (1)

1. Tennis Senioren geboren in 1983
en vroeger = vanaf 36 jaar /

Tarieven 2019
voor alle
categorieën

Supplement
petanque
voor
tennissers
cat. 1, 2 & 3

€ 255

Promotarieven voor
tennissers vanaf 15
jaar die GEEN lid
waren in de periode
2017-2018 (3)
€ 175

€ 200

€ 125

uitzondering: senioren geboren in 1944 en

(4)
2.Tennis Jonge Senioren geboren in
periode 1984-1993 = 26 tot 35 jaar
Tennis familielidmaatschap 1 (minstens
vroeger betalen slechts 175 euro

€ 10
€ 475

€ 375

€ 525

€ 425

€ 135

€ 125

twee senioren en/of jonge senioren en maximum
twee kinderen tot 25 jaar, wonend onder hetzelfde
dak en die niet over eigen inkomsten beschikken) +

Tennis familielidmaatschap 2 (minstens
twee senioren en/of jonge senioren en maximum
vier kinderen tot 25 jaar, wonend onder hetzelfde
dak en die niet over eigen inkomsten beschikken) +

3. Tennis studenten geboren in 19942000 (19 tot 25 jaar)
4.Tennis Jongeren geboren in 20012004 = 15 tot 18 jaar
5.Tennis Jongeren geboren in 20052010 = 9 tot 14 jaar
6.Tennis Jongeren geboren in 2011
en later = jonger dan 9 jaar
7. Bezoekers-Petanque (zonder
tennis dus)
8. Overige bezoekende leden (bridge
en ook gewone bezoekers)

€ 125
€ 75
€ 45
€ 100 (2)
€ 60

(1)-Korting voor vroege betaling
Senioren en jonge senioren die zich inschrijven voor 1 maart en van wie het lidgeld op rekening van de vzw toekomt op
uiterlijk 8 maart 2019 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 wordt hun inschrijving bij Tennis Vlaanderen
niet goedgekeurd.
(2)-Inclusief verzekering petanque. Voor de tennissers die ook petanque willen spelen is er een opleg van € 10 bovenop het
tennislidgeld.
(3)-De promotietarieven voor echt nieuwe tennisleden gelden enkel voor wie in de periode 2017-2018 GEEN tennisspelend
lid was.
(4)-Voor Tennis Senioren geboren in 1944 en vroeger geldt een lager tarief identiek aan dat voor nieuwe senioren, d.w.z.
175 euro.
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TENNISSCHOOL TARIEVEN 2019 exclusief clublidgeld

Lentelessen voor jongeren (8 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 8 april 2019 .
Inschrijvingen lentelessen gebeuren uitsluitend via de link naar Baseline Tennis Academy op de clubwebsite www.denbrandt.be
Wit

Blauw

Rood

Leeftijd

Geboren in 2016-2015

Geboren in 2014-2013

Geboren in 2012-2011

Duur van de les

60 minuten

60 minuten

60 minuten

Prijzen

1 x per week: € 60
2 x per week: € 95

1 x per week: € 75
2 x per week: € 130

1 x per week: € 75
2 x per week : € 130

Formules
lentelessen

Oranje

Groen

Geel

Leeftijd

Geboren in 2011-2009

Geboren in 2009-2006

Geboren in 2005-2001

Duur van de les

60 minuten

60 minuten

60 minuten

Prijzen :

1 x per week: € 85
2 x per week: € 140

1 x per week: € 90
2 x per week: € 150

1 x per week: € 90
2 x per week : € 150

Formules
lentelessen

LESSEN VOOR VOLWASSENEN exclusief lidgeld
Groepslessen voor volwassenen : 1 x per week € 95, 2x per week € 170
Groepslessen START 2 TENNIS: 1 x per week: € 110 (inclusief aansluiting Tennis Vlaanderen).
Wie aan de lessen START 2 TENNIS deelneemt moet pas na de lessenreeks beslissen om volwaardig
lid van de club te worden tegen het geldende promotietarief voor zijn of haar leeftijd.

NIEUW: DUBBELTRAINING VOOR VOLWASSENEN : 95€ P/P
NIEUW: MULTIMOVE VOOR ONZE KLEINSTE KAPOENEN: 40€ P/P

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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