
 

 Clublokaal: sport- en recreatiecentrum A.J. Braillard 

 Secretariaat: Stijn Streuvelslaan 10 

  1600 Sint-Pieters-Leeuw 

  Tel: 02/305 74 55   

   Tennis Vlaanderen nr: 7008 

 Website: www.rtctennis.be  

   Ruisbroek, maart 2019 

Beste tennisvrienden, 

Tijdens de Algemene Vergadering van 7 maart 2019 werd het lidgeld als volgt vastgelegd: 

 

 

Geboortejaar 

 

Zomerlid 2019 

(van 1/4 tot 30/9) 

 

Zomer- en winterlid  

2019/2020 

 

vóór 1994 ( > 25 jaar) 

 

125€ 

 

240€ 

 

1994 t/m 2001 (18 – 25 jaar) 

 

70€ 

 

165€ 

 

2002 t/m 2007 (12 – 17 jaar) 

 

60€  

 

120€ (na aanvaarding) 

 

Nieuwe winterleden worden enkel aanvaard na goedkeuring van het bestuur (volgens 

beschikbaarheid terreinen). 
 

Zowel in het zomer- als in het winterseizoen kunnen er invitaties worden besteld. 

Voor het lopende zomerseizoen (1/4 t/m 30/9) kan je max.10 zomerinvitaties kopen aan 5€/stuk. 

Gelieve deze samen met jouw lidgeld te betalen. 

De winterinvitaties, geldig van 1/10/2019 t/m 31/3/2020, kunnen worden besteld vanaf 1 oktober 

2019 aan 10€/stuk. Het aantal is beperkt 5 stuks.  

De invitaties worden digitaal beheerd (zie volgende pagina). 
 

Wij verzoeken je het exacte bedrag vóór 31 maart 2019 over te schrijven op bankrekening  

BE09 0351 3706 2657 van RTC.  

Als je interclub speelt, houdt er rekening mee dat je pas zal worden opgesteld als je lidgeld  

vóór 31/3 is betaald. 
 

Ten einde vergissingen te voorkomen, vragen wij met aandrang om op je overschrijvingsopdracht, 

bestemd voor de bank, duidelijk te vermelden voor wie je betaalt (naam + voornaam)  

en het aantal invitaties je wenst. 

 

Wij hopen je spoedig te zien op onze buitenvelden vanaf de opening of ten laatste vanaf 1 april. 

Met sportieve groeten.   

Het RTC bestuur    



 

 

Digitale invitaties 

Wanneer je iemand wenst uit te nodigen, schrijf je je elektronisch in met jouw naam en  

als medespeler gebruikt je dan een tweede account welke wordt gecreëerd door Inge Lanckriet: 

“Naam Voornaam - GAST”. 

 

Vb.: speler “SMASH Opslag” wenst een gast uit te nodigen. Dan dient hij/zij zich elektronisch  

in te schrijven met zijn naam “SMASH Opslag” en met “SMASH Opslag - GAST”.  

Je krijgt dan 2 bevestigingsmails. 

 

De invitaties dienen op voorhand betaald te worden en werken met een tellersysteem.  

Eénmaal deze opgebruikt zijn, is het niet meer mogelijk “Naam Voornaam - GAST” te  

gebruiken en dienen er nieuwe invitaties aangevraagd te worden.  

Dit kan via e-mail naar Inge Lanckriet (i-lanckriet@telenet.be) en mits overschrijving van het juiste 

bedrag (5€/invitatie voor de zomerperiode en 10€/invitatie voor de winterperiode) op rekening 

BE09 0351 3706 2657 van RTC. 

 

mailto:i-lanckriet@telenet.be

