
 

 

 

 

 

 

Edegem, 27 januari 2023 

Beste tennisvrienden       

 

Voor diegenen die we vanavond niet zien op de nieuwjaarsreceptie: hierbij nog onze allerbeste wensen 

voor 2023! Een goede gezondheid, weinig blessures, veel geluk, plezier en een fantastisch 

zomerseizoen gewenst!  

  

Het zomerseizoen 2023 van Tennis Oude God Sport gaat binnenkort van start. Tijdens deze 

winterperiode zitten we niet stil en werken we in stilte aan de voorbereidingen. Op investeringsgebied 

doen we het dit jaar iets rustiger aan en focussen we op het verder aankleden van onze infrastructuur. 

Het terrasmeubilair van onze PeRuKa is stilaan aan vervanging toe en voor activiteiten op regenachtige 

of net heel zonnige dagen kochten we 2 nieuwe tenten aan. Er wordt dus blijvend ingezet op de 

gezellige sfeer van onze club! Daarnaast voorziet de tornooileiding opnieuw een goedgevulde kalender 

met voor alle leden gepaste activiteiten. In 2023 starten we ook voorzichtig met de uitrol van onze 

tienerwerking. Onze toggertjes worden groter en wij groeien mee! Kers op de taart is naar jaarlijkse 

gewoonte uiteraard ons Tennis-Vlaanderen tornooi van 11 t.e.m. 20 augustus. 

  

Wil je niets missen? Word dan snel (opnieuw) lid van Tennis Oude God Sport!  

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

Vlaanderen App (zie https://www.youtube.com/watch?v=nZwnECzFQn0 voor meer toelichting), bij 

voorkeur vóór 15 maart 2023.  

 

Lidgelden 2023:  

Volwassenen geboren in 2004 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 

Studenten geboren in 1998 t.e.m. 2004 (bij voorlegging van een geldige 

studentenkaart dagonderwijs) 

€ 65,00 

Jongeren geboren in 2005 t.e.m. 2014: € 50,00 

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

Kinderen geboren in 2015 t.e.m. 2018: € 40,00 

Instappers geboren in 2019 en 2020: € 20,00 

Gezinsabonnement: € 260,00 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

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 hierbij alvast 

uit voor de openingsreceptie op zaterdag 8 april 2023.  

  

Tot binnenkort!  

  

Het T.O.G.S.-bestuur  

  

  

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


