
 

 

 

 

 

 

 

 

 

THILLE 2.0          
Openingsbrief seizoen 2020  
 

 

BELANGRIJKE DATA: 

 

• 19/04 11u: openingsreceptie 

• 22/04: start lessen 

• 25/04: start interclub 

• 07/06: Ladies tennis 

• 05/06: dubbelavond 1 

• 14 of 28/06: Audruicq 

• 27/06: Kidstornooi 

• 03/07: dubbelavond 2 

• 12/07: BBQ tornooi 

• 17-21/08: zomerstage 

• 26/08-05/09: dubbeltornooi 

• 11/09: dubbelavond 3 

 

 

BESTUUR TC THILLE: 

• Ingrid Roelens 
Actviteiten - 0498/296176 

• Ulrike Desmet 
Actviteiten - 0474/350142 

• Dirk Popelier 
Penningmeester & bar 0474/951367 

• Bart Vangheluwe 
Logistiek - 0478/624573 

• Bart Kindt 
Lessen & Interclub - 0478/546995 

• Joeri Heindryckx 
Activiteiten - 0498/900794 

• Yves Van Gele 
Actviteiten - 0496/168302 
 

 

 

 

 

 Beste tennisvrienden,  

 

Met z’n allen kijken we uit naar een nieuw en bruisend tennisseizoen. 

2019 was een goed jaar voor TC THILLE!  In totaal hadden we 207 leden, 

waarmee we opnieuw de kaap van 200 leden konden overschrijden. De start to 

tennis en jeugdlessen waren een succes!  

In 2020 willen we op ditzelfde elan verder gaan en hopen we opnieuw op jullie 

lidmaatschap!  

 

Thille 2.0:  

We bieden jullie graag terug de vaste activiteiten aan al hebben we ook wat 

nieuwigheden te melden:  

 

Bestuur TC THILLE: 

Onze voorzitter Peter Maeseele en vast aanspreekpunt voor de jeugd, Céline 

Vanwalleghem hebben na vele jaren van groot engagement besloten om 

geen deel meer uit te maken van het bestuur. We bedanken Céline en Peter 

oprecht voor hun jarenlange inzet voor de club!  

Ingrid Roelens, Yves Van Gele en Joeri Heindryckx vervoegen het bestuur. Wie 

welke functie opneemt wordt bekend gemaakt tijdens de openingsreceptie. 

 

Dubbeltornooi 

Na vele jaren van weggeweest melden we met grote blijdschap dat er 

opnieuw een officieel Tennis Vlaanderen dubbeltornooi georganiseerd wordt 

op de terreinen van TC THILLE. Het tornooi start op  woensdag 26 augustus, de 

finales staan gepland voor zaterdag 5 september. We hopen op veel 

dubbelwedstrijden tussen Thille leden!  

 

Jeugd 

We willen ook meer aandacht hebben voor onze jeugdspelers. We organiseren  

jeugdlessen, een kidstornooi en de gekende zomerstage gaat opnieuw door. 

 

Opfrissing kantine 

Op initiatief van de nieuwkomers in het bestuur  kreeg onze kantine een heuse 

opknapbeurt.  Kom zeker en vast een kijkje nemen op onze openingsreceptie! 

 

Nieuwe website 

Ook de website heeft een update gekregen. Eerstdaags wordt hij gelanceerd. 

Bedoeling is om die actiever te gaan gebruiken (inschrijven lessen, reserveren 

terreinen,…). Volg ons zeker ook op facebook om van de laatste info op de 

hoogte te zijn.   

 

OPROEP: Vrijwilligers 

We hebben de ambitie om meer en meer in te zetten op vrijwilligers ter 

ondersteuning van onze werking. We begrijpen dat niet iedereen zich geroepen 

voelt om toe te treden tot een bestuur maar toch wil meewerken aan de groei 

van onze boeiende club. We zoeken vrijwilligers voor de bar en dubbeltornooi.  

Ben je graag actief betrokken laat het dan zeker weten aan info@tcthille.be.  

 

Terreinreservaties 

De pc in onze kantine zal niet meer beschikbaar zijn. Je kan op elk moment 

reserveren via de nieuwe website of rechtstreeks bij Tennis Vlaanderen app 

vanop je smartphone.  
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DANK AAN ONZE SPONSORS: 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Lidgelden: 

 

Lidgeld 2020: 1e lid 100€ 

 2e lid 90€ 

 Familie abonnement 250€ 

 Studenten 70€ 

 Minder dan 8 jaar Gratis 

 

De lidgelden kunnen gestort worden op de volgende rekening: BE06 7386 0924 

7322. Graag bevestiging van je inschrijving via mail naar info@tcthille.be. 

BELANGRIJK: Wie zijn lidgeld betaalt voor 1 april mag 10€ korting toepassen op 

bovenstaande tarieven. 

 

Tennislessen 

De lessen worden zowel voor de jeugd als de volwassenen georganiseerd. 

Inschrijven moet via de website van TC Thille (www.tcthille.be).  

Onderstaande is de verdeling voor de jeugd. Lessen starten vanaf woensdag 22 

april. 

Eens de groepjes gevormd zijn communiceren we via wats app. Gelieve bij 

inschrijving het gsm nummer door te geven waarop u gecontacteerd kan 

worden.  

 

 
 

De verdeling voor de volwassenen wordt vastgelegd in overleg met de 

ingeschreven deelnemers. Inschrijven eveneens via onze website. 

 

De kostprijs voor het lessenpakket van 8 lessen: 

• Jongeren <18jr: 70€ 

• Volwassenen: 90€ 

Betaling gebeurt op de 1e lesdag. 

 

De Start2Tennis formule loopt eveneens verder. Na het succes van vorig jaar 

willen we hier verder sterk op inzetten. 7 lessen van 1,5u voor 77€ inclusief 

lidmaatschap en 7 drankbonnen. Kortom een mooie en zeer aantrekkelijke 

formule.  

 

Tennisstage zomer 

In de week van 17 augustus hebben wij opnieuw onze jaarlijkse jeugdstage.  

 

Openingsuren kantine 

Vanaf de start van het seizoen willen onze bar op zijn minst open hebben op 

dinsdag-, woensdag- en donderdagavond en tijdens alle lessen. We rekenen 

hier eveneens op onze vrijwilligers om een handje toe te steken. Yves zorgt hier 

voor de organisatie. 

In de verlofperiode vanaf 15 juli tot en met 16 augustus zijn we dan even dicht, 

om na het verlof, vanaf 16 augustus, opnieuw open te zijn voor de rest van het 

seizoen. 

 

Dank aan onze sponsors! 

 

Andere  

Voor andere info kan je steeds terecht op onze website of via één van de 

bestuursleden. 
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