
 

 

 

 

 

 

Edegem, 31 januari 2022 

Beste tennisvrienden       

 

Vooreerst onze allerbeste wensen voor 2022! Een goede gezondheid, weinig blessures, veel geluk, 

plezier en een fantastisch zomerseizoen gewenst!  

  

Het zomerseizoen 2022 van Tennis Oude God Sport gaat binnenkort van start. Tijdens deze 

winterperiode zitten we niet stil en investeren we verder in onze infrastructuur, zodat we jullie dit 

seizoen ook met een aantal nieuwigheden kunnen verrassen. In de eerste plaats is de langverwachte 

verlichting op terrein 3 geplaatst, wat inhoudt dat er tijdens de weekavonden aanzienlijk meer 

speelmogelijkheden zullen zijn. Daarnaast krijgt onze PeRuKa een grondige make-over; de gezellige 

sfeer op onze club wordt hiermee nog versterkt! Verder kunnen we ons nu eindelijk gaan voorbereiden 

op de interclubcompetitie, met een voorzichtige poging om ook jeugdinterclubploegen van T.O.G.S. te 

introduceren. We blijven dan ook inzetten op onze jeugdwerking, met Kidstennis en 2 clubtornooien 

voor onze jongste leden. We kijken uit naar een ‘normaal’ zomerseizoen, vol met leuke clubactiviteiten 

(‘oude bekenden’ zoals het ballonnentornooi en nieuwigheden zoals het 2-daagse tententornooi en 

een Fast 4 avond) en uiteraard ons Tennis-Vlaanderen tornooi van 12 t.e.m. 21 augustus. 

  

Wij nodigen jullie hierbij dan ook uit om opnieuw lid te worden van Tennis Oude God Sport.   

Je kan je zeer eenvoudig online inschrijven via de Tennis Vlaanderen website 

(https://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2282) of via de Tennis Vlaanderen App (zie 

https://www.youtube.com/watch?v=nZwnECzFQn0 voor meer toelichting) bij voorkeur vóór 15 maart 

2022.  

 

Lidgelden 2022:  

Volwassenen geboren in 2003 of vroeger:  

 1ste lid:  € 95,00 

 1ste lid reeds Tennis Vlaanderen-lid bij een andere club of S2T-lid eigen 

club: 

€ 80,00 

 2de lid en volgende: € 80,00 

 2de lid en volgende reeds Tennis Vlaanderen-lid bij een andere club of 

S2T-lid eigen club: 

€ 65,00 

NIEUW! Studenten geboren in 1997 t.e.m. 2003 (bij voorlegging van een geldige 

studentenkaart dagonderwijs) 

€ 65,00 

Jongeren geboren in 2004 t.e.m. 2013: € 50,00 

 Reeds Tennis Vlaanderen-lid bij een andere club of S2T-lid eigen club: € 40,00 

Kinderen geboren in 2014 t.e.m. 2017: € 40,00 

Instappers geboren in 2018 en 2019: € 20,00 

Gezinsabonnement: € 260,00 

 

https://www.tennisvlaanderen.be/lid-worden?clubId=2282
https://www.youtube.com/watch?v=nZwnECzFQn0


 

 

  

 

 

 

Om van de verminderde lidgelden voor 2de en volgende leden te kunnen genieten, dienen deze 

hetzelfde officiële adres te hebben als het eerste lid.  Dit geldt ook voor het gezinsabonnement.  

  

Indien je reeds lid bent van een andere club waardoor je lidgeld van Tennis Vlaanderen reeds betaald 

werd, betaal je de lidgelden vermeld bij ‘reeds Tennis Vlaanderen-lid bij een andere club’. 

 

Door lid te worden, aanvaard je het privacy-reglement van Tennis Oude God Sport. Inzake de GDPR-

privacy wetgeving vragen wij je om het ons uitdrukkelijk te laten weten indien we geen foto’s, namen 

of andere gegevens mogen gebruiken van jou of je kinderen voor doeleinden zoals Facebook, website 

en andere publicaties.  Meer informatie hierover vind je op onze website (http://togs.be/info-

club/privacy/).   

  

Wij hopen jullie allemaal opnieuw te mogen verwelkomen bij T.O.G.S. en nodigen jullie – onder 

voorbehoud van de geldende coronamaatregelen – hierbij alvast uit voor de openingsreceptie op 

zaterdag 9 april 2022.  

  

Tot binnenkort!  

  

Het T.O.G.S.-bestuur  

  

  

OPGELET: In bijlage vind je ook een brief aangaande de toogdiensten. 

http://togs.be/info-club/privacy/
http://togs.be/info-club/privacy/

