
 

LIDGELD 2021 

  

 
 

Het ziet er naar uit dat 2021 op zijn minst een beter tennisjaar zal worden dan 

2020. Zoals je weet gaan wij alvast van start op zaterdag 3 april. Dus tijd om 

het lidgeld te gaan innen, want de kosten komen er aan. Zo moeten wij onze 

terreinen opnieuw laten aanleggen (5 à 6.000 €) en dit duidelijk vóór de start 

van het nieuwe seizoen. Dit vóór er ook maar één balletje is geslagen. Daar komt 

nog de jaarlijkse afbetaling van onze twee (renteloze) leningen via de gemeente 

Wachtebeke bij: 14.000 €, dit voor de bouw van het nieuwe clubhuis, de nieuwe 

omheiningen, de automatische besproeiing en de verlichting van terrein 1, 2 en 3. 
  

Vandaar onze vraag het lidgeld te willen vereffenen vóór 31 maart op de 

rekening BE88 4482 5882 9141 van vzw Tennisclub Wachtebeke. 
 

Aan de interclubspelers vragen wij het lidgeld te betalen vóór 14 maart. Zij 

moeten immers aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen op die datum om op onze 

interclublijsten te kunnen staan. 
  

Er is ook nog een verzekeringsreden om het lidgeld tijdig te betalen. Een deel 

van het lidgeld storten wij immers onmiddellijk door naar Tennis Vlaanderen. 

Daardoor ben je aangesloten bij onze bond en langs die weg ben je dan ook 

verzekerd. Wij sluiten onze leden pas aan bij Tennis Vlaanderen van zodra die 

hun lidgeld hebben betaald. Vandaar onze vraag dit te doen vóór de aanvang van 

het seizoen.  De bijdragen aan Tennis Vlaanderen (welke wij doorstorten van 

jullie lidgeld) zijn in 2021 gelijk gebleven: bij de 18-plussers 16,38 €, bij de 9 tot 

18-jarigen 10,75 € en bij de min-8-jarigen 7,07 €. 

  



 

Onze lidgelden blijven ongewijzigd. Hier de tarieven: 

• Jeugd t&m 13 jaar, eerste aansluitingsjaar:   € 32  

• Jeugd t&m 13 jaar, vanaf het 2de jaar:          € 47  

• Schoolgaande jeugd ouder dan 13 jaar:         € 67  

• Volwassenen:                                                 € 112  

• Familieabonnement:                                       € 280 

Om eventuele twijfels weg te nemen: voor TCW ben je gans het jaar zo oud als 

je wordt in het betreffende kalenderjaar. 
  

Tenslotte wijzen wij er op dat de ziekenfondsen sinds enkele jaren een 

"sportkorting" geven als je lid bent bij een sportclub. Dit is een soort 

gedeeltelijke teruggave van je lidgeld bij die sportclub. Zoals eerder gemeld in 

het clubblad: bezorg het (ingevulde) tussenkomstformulier aan Aimé Buyle, 

Gladiolenlaan 11, 9185 Wachtebeke of elektronisch aan: aime.buyle@telenet.be 

en die doet het nodige. 
  

Sportieve groeten, 
  

het bestuur. 
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