
38e jaargang 2020 
VZW tennisclub Asse 

VU :  Rudi Van Nuffel 
Lay-out : Fanny Van Hulle 

TENNISCLUB  ASSE 



Beste tennisvrienden, 
 
De winter loopt op zijn laatste benen … 

We kijken al uit naar de lente en de zomer wanneer we mekaar kunnen treffen op de pleinen 

van TC Asse, onze vertrouwde club. 

De storm van februari deed ons even schrikken … één van de zeer hoge bomen werd 

ontworteld door de wind en viel neer op het terras en de tuin – het clubhuis werd als bij 

wonder gespaard van schade. Met het nodige opruimwerk werd onze club terug speelklaar 

gemaakt. 

Onze jeugd zal weer volop aan de slag kunnen tijdens de lessen op woensdag en zaterdag. 

De S2T start opnieuw in april. 

Interclub zal gespeeld worden door 4 ploegen –  wie graag deelneemt kan zich opgeven 

daarvoor. 

We organiseren ook dit jaar verschillende momenten van spelen en gezellig samenzijn bij 

pot, pint en lekker eten. 

De data van dit alles zijn al terug te vinden verder in het boekje en zullen ook nog tijdig 

medegedeeld worden. 

Wij denken ook al vooruit ivm de vernieuwing van onze pleinen. 

We starten het nieuwe seizoen met ons traditioneel spaghetti-weekend  

op 27 en 28 maart 2020 en hopen jullie daar al terug aan te treffen. 

Het seizoen start dan officieel op zondag 29/3/2020 

Tot dan of later. 

Gaby Vertommen 

Voorzitter TC Asse 

  



 

Bestuur Tennisclub Asse vzw 

RAAD VAN BESTUUR : 

 
Gaby VERTOMMEN 
Smoutberg 44 1730 Asse 
 

voorzitter 0498/732 206 

Willy BUYL 
Benedenstraat 30 1730 Asse 

secretaris 0474/502 354 

Rudi VAN NUFFEL 
Lindelaan 35 1730 Asse 

dagelijks bestuur 0468/50 93 44 
 

Pascal RASE 
Meersstraat 74  1742  Ternat 

penningmeester 02/453 10 95 

 

BESTUURSLEDEN 
 

Elise VAN MALDEREN 
Maria Van Hongarijelaan 11   
1083 Brussel 
 

 02/582 40 64 

Peter VAN CAUTER  
Lindendries 101  1730 Asse 
 

 02/452 70 87 

Yenthe BEECKMANS 
Eeksken 50  1745 Opwijk 

 0474/313 639 

Annick KEPPENS 
St Godardusstraat 22 1730 Asse 

 0494/700 155 

Fanny VAN HULLE 
Zittert 34  1730 Asse 

 0479/260 165 

Johan DE PREST 
Begoniastraat 2  1730 Asse 

 02/453 17 11 
 

Geert VAN HERPE                      
Smoutberg 19 1730 Asse 
 

 0475/538 052 

 
 
Ze zijn steeds bereid om op je vragen te antwoorden. 
Op de website van de club www.tcasse.be  kan je hen ook terugvinden.  

http://www.tcasse.be/


 

 

Verslag algemene vergadering TC Asse

De vergadering werd gehouden op  
7 februari 2020 in het clubhuis. 
De statutaire leden werden tijdig per mail 
uitgenodigd. De agenda werd toegevoegd. 
Er waren 19 aanwezigen, 3 volmachten en 
7 afwezigen. De algemene vergadering 
kon dus geldig beslissen. De stukken 
konden ingekeken worden tussen 19 en 
19.30u. 
Daarna werd de vergadering geopend 
door de voorzitter. 
Punt 1 : goedkeuring jaarrekening 2019 
en ontlasting van de bestuurders. 
Er werd een meerwinst gerealiseerd van 
9747,14€ tov budget. 
De vergadering geeft ontlasting aan het 
bestuur over het jaar 2019. 
 
Punt 2 : Begroting 2020 
Inkomsten worden begroot op 41.000€, 
uitgaven op 24.600€ 
De winsten moeten ons in staat stellen de 
vervanging van de terreinen te 
financieren. 
De begroting 2020 werd goedgekeurd. 
 
Punt 3 : Huishoudelijk reglement 
Het reglement blijft hetzelfde. Speciale 
aandacht gaat naar de bardienst door de 
leden. Wie de bardienst niet kan uitvoeren 
op het voorziene tijdsstip kan vervanging 
zoeken. Bij niet opdagen zonder 
vervanging wordt een tegenwaarde van 3 
drankkaarten aangerekend. 
 
Punt 4 : Clubhuis en accommodatie 
Reparaties aan terras, afloop regenpijp 
dak, nieuwe aanleg van weggetje naar het 
terras worden gedeeltelijk dit jaar 
aangerekend. 
Het speeltuigje plaatsen gebeurt in eigen 
beheer. 
Onderhoud van pleinen – vernieuwing 
pleinen zijn in te plannen in 2021 – We 
starten met het opvragen van offertes. 

Het clubblad wordt digitaal verspreid aan 
de leden. 
De nieuwe website is ontwikkeld door 
Geert en Johan nl www.tcasse.be 
 
Punt 5 : Sportactiviteiten 
Interclub : 1 dames- en 3 herenploegen 
ingeschreven 
Clubtornooi : er is een strengere opvolging 
gepland zodat alles kan uitgespeeld 
worden. 
Jeugddag, ouder-kinddag, vrouwendag, 
mannendag, dubbelzondagen enz. 
worden gepland en de data staan verder 
in het clubblad vermeld. 
S2T : er is een nieuwe formule met de 
bedoeling een doorstroming te bevorderen 
naar lidmaatschap van de club wat nu 
minder gebeurt. 
1* jaar : enkel lesgeld te betalen en enkel 
spelen tijdens de lessen 
2* jaar : lesgeld + ½ van lidgeld + spelen 
op andere momenten 
3* jaar : geen S2T meer maar 
vervolmakingslessen / lesgeld + volledig 
lidmaatschap 
 
Punt 6 : Feest- en culinaire activiteiten 
Spaghetti-weekend gaat door op 27 en 28 
maart 2020 in het zaaltje van Bekkerzeel – 
betaling met bankkaart mogelijk 
Club-BBQ gaat door op 20 juni 2020 
 
Punt 7 : Jeugd 
Geert Van Herpe werd aangesteld in het 
bestuur om het jeugdbeleid op te volgen 
en te ondersteunen. 
Lentelessen gaan opnieuw door op 
woensdagnamiddag en 
zaterdagvoormiddag. De oudere jeugd zal 
op zaterdagavond verschillende begeleide 
momenten krijgen. 
Tijdens de vakantie worden wekelijks 
vakantiekampen georganiseerd waarbij 
enkele weken een combinatie van tennis 
en dans zullen zijn. 

http://www.tcasse.be/


 

Punt 8 : Bestuur 
Er worden geen wijzigingen in het bestuur 
voorzien dit jaar. 
 
 
 
 
 
 
 

Punt 9 : Varia 
Voorstellen vanuit de vergadering : Er is 
gevraagd om kledij met clublogo te 
voorzien,  niet alleen voor interclub maar 
ook voor andere leden. Dit als reclame 
voor onze club.  
Ledenwerving via “vriendjesdag” is te 
overwegen   
 
 



 

Lidgelden 2020 

Op de algemene vergadering van  
7 februari 2020 is beslist dat de 
lidgelden dezelfde blijven als vorig jaar 
nl. 115 euro met drankkaart van 10 
euro inbegrepen.  
Voor nieuwe leden die pas aansluiten 
vanaf 1/7/2020 (S2T-leden bv) 
bedraagt het lidgeld 65 euro + Tennis 

Vlaanderen-bijdrage (17 euro).  
Korting voor leden van hetzelfde 
gezin: de bij  TCA aangesloten  
gezinsleden  worden volgens leeftijd 
gerangschikt. Het oudste lid betaalt het 
volle lidgeld in zijn schaal, de 2de 
oudste geniet de eerste korting in zijn 
schaal, enz. 

 
 
 

De weerhouden schalen : 1ste lid 2de lid 3de lid en 
volgende 

 
Jaarlidgeld volwassene: 

 
115,00 

 
102,50 

 
90,00 

 
Student      

 
90,00 

 
90,00 

 
90,00 

 
Sympathiserend lid 

 
9,00 

 
9,00 

 
9,00 

 
Jeugdlid 

 
65,00 

 
65,00 

 
65,00 

Tennis Vlaanderen-bijdrage: senior 17 euro (2001 en vorige)  

 junior 11 euro (2002 en 2003) 
 
Je kan je lidgeld ook betalen met 
sportcheques van Sodexo of Edenred.  
Je bezorgt de cheques  aan het 
secretariaat  (Benedenstraat 30, 1730 
Asse). Het eventuele saldo betaal je via 
overschrijving. 
Na het betalen van het lidgeld ben je 
aangesloten bij Tennis Vlaanderen en ben 
je verzekerd. 
Is je betaling in orde voor 14 maart 2020, 
dan kan  je gebruik maken van de 
reservatietool van Tennis Vlaanderen.  
Je ontvangt de betalingsuitnodiging via 
mail.  
Het bedrag omvat het lidgeld TCA en de 
Tennis Vlaanderen-bijdrage met 
inbegrepen de verplichte  verzekering. 
Voor de jeugdleden wordt de Tennis 
Vlaanderen bijdrage door de club 
gedragen. Na de betaling krijgen jullie een 
waardebon om de drankkaart af te halen 
in het clubhuis. 

lndien door wijzigingen in de 
gezinstoestand het bedrag op de 
uitnodiging tot betaling niet correct is en 
een ander document gebruikt wordt, neem 
dan a.u.b. de referenties van het 
oorspronkelijk document over. 
Opmerking: Tennis Vlaanderen vraagt om 
voor elk lid een e-mailadres op te geven. 
Het secretariaat van TC Asse geeft dit 
door. Het email adres kan achteraf 
gewijzigd worden via de website van 
Tennis Vlaanderen. 
Van zodra het secretariaat je aansluit bij 
Tennis Vlaanderen ontvang je een mail 
met je inloggegevens voor de 
reservatiemodule (als je vroeger je 
paswoord wijzigde, dan blijft dit nieuwe 
paswoord geldig). 
 
Heb je vragen?  
Mail gerust naar secretariaat@tcasse.be

mailto:secretariaat@tcasse.be


Vernieuwde website www.tcasse.be 

Na net geen 10 jaar hebben we afscheid genomen van de oude websites 
www.tennisclubasse.be en www.jeugdtennisclubasse.be. Beide sites zijn afgesloten 
en kunnen niet meer gebruikt worden. 

Alle informatie vind je terug op www.tcasse.be 
 

 
 

Alle algemene informatie 
over onze club 

 

 
 
 
Alle informatie over 
lidmaatschap, lidgelden 

 

 
 
Alle informatie over en 
inschrijving lessen en 
stages  
 

 

   
 

 

Alle informatie over en 
inschrijving activiteiten 
verbonden aan TC Asse 
 

 
 
 

 

 
Ga een kijkje nemen. Je zal verbaasd zijn… 
 
Vind je iets niet terug? Laat het weten via het 
invulformulier onder Algemeen\contact.  
 

 
 
 

http://www.tennisclubasse.be/
http://www.jeugdtennisclubasse.be/
http://www.tcasse.be/


 

Reservatie terreinen : wijziging 

Vorig jaar heeft Tennis Vlaanderen het reservatiesysteem gewijzigd.  
Een nieuwe versie … zou vooruitgang moeten betekenen. Maar niet voor TC Asse. 
TC Asse heeft altijd een aantal principes gehanteerd: 
 

• Ieder lid kan 1 uur reserveren, vaste uren bestaan niet 

• Ieder lid mag een plein met 1 speler reserveren, iemand anders kan zich 

bijplaatsen 

• Een dubbelplein kan je reserveren vanaf 3 deelnemers 

Door de gewijzigde software was het mogelijk om tot 3 keer te reserveren met alle 
misbruik tot gevolg. Het bestuur heeft geoordeeld dat de originele principes 
behouden blijven. 
Na intensief overleg met Tennis Vlaanderen hebben we een compromis bereikt.  
Compromis: dus geven en nemen …  
De grootste wijziging is dat het reserveren van een dubbelterrein niet meer mogelijk 
is. Voor onze club, waar veel dubbel gespeeld wordt, zal dit een grote aanpassing 
zijn. 
Daarom een paar nuttige tips: 
 

Wil je spelen? 
Reserveer een terrein 
met jouw naam.  
 
Ieder lid kan zich 
bijplaatsen. 
 

  
Tip: Heb je nog geen partner, vermeld dit in Opmerking (*) 

Wil je nog eens reserveren, dan lukt dat 
niet 
(Volgende reservatie kan pas als vorige 
reservatie voorbij is) 
  

Wil je een dubbel spelen, dan moet je 2 pleinen achter elkaar reserveren 

 

Dit is niet ideaal, want je kan 
niet zien of dit een dubbel is 
of enkel. 
 
 
Tip 
-vermeld in opmerkingen dat 
je dubbel zal spelen. (*) 
-contacteer je medespelers 

 
 

 
   

(*) Op dit moment is er nog overleg met Tennis Vlaanderen.  
Wij vragen om het Opmerking-veld ook te tonen in het overzichtscherm.  



Competitie 2019 

 

Clubkampioenschap 

In 2019 organiseerden we zoals elk 

een clubkampioenschap.  

We noteren elk jaar dat nogal wat 

spelers en ploegen zich “inschrijven” 

maar elk jaar blijft dat een gebeuren 

dat zich heel het seizoen voortsleept 

en dikwijls zelfs niet afgespeeld raakt, 

zoals dit jaar opnieuw. 

In de toekomst zullen wij daar strenger 

op toezien. Er zullen data vastgesteld 

worden waarop bepaalde fases van de 

tabel zullen moeten gespeeld zijn – 

lukt dat niet voor bepaalde mensen 

(door kwetsuur bv) moeten zij hun 

ronde laten passeren en speelt de 

tegenspeler verder. 

“Afgesproken = spelen” 

Indien dit niet lukt door een partner …. 

Spijtig maar dan gaat de tegenstrever 

door. De vooropgestelde data voor het 

afspelen van een bepaalde fase 

moeten hier gerespecteerd worden 

want het aantal mensen die correct 

willen handelen worden om allerlei 

redenen tegengehouden met het 

gevolg dat de reeks niet afgespeeld 

geraakt. 

 

 

Uitslagen 2019 

Enkel Heren     :   winnaar Sammy 

Baton / finalist Christophe Roosen 

Dubbel dames, dubbel gemengd en 

dubbel heren : moet nog gespeeld 

worden begin van het seizoen.  

Dank aan alle ingeschrevenen en de 

winnaar van 2019 heeft zijn prijs nog 

te goed.  

Interclub 

2 heren en 1 damesploeg namen deel, 

maar helaas hebben we dit geen 

kampioenenploeg. 

Tornooien 

In de tornooien hadden verschillende 

spelers meer succes en zetten zij onze 

club op de kaart. Doe zo voort mannen 

… en vrouwen natuurlijk.  

 

 

 



 

Jeugdwerking 

186 kinderen hebben in 2019 les gevolgd in de lente, 82 kinderen hebben 
deelgenomen aan een zomerkamp en 158 kinderen hebben in de winter 2019/2020 
les gevolgd. 
Dat kan enkel door de grote inzet van een 16-tal trainers. Een toffe groep die 
constant groeit zowel in aantal als ervaring. Getuige daarvan de vele diploma’s die 
onze trainers behalen. 
Maar soms moeten we ook afscheid nemen van een ervaren trainer. Na vele jaren 
en vele lessen moeten we noodgedwongen afscheid nemen van Alain Barra.  
We wensen Alain het allerbeste in Antwerpen.   
De inzet van onze trainers laat ook een grote indruk na op de kinderen: 

 

 
Op de jeugddag was naast het goede weer ook de 
clown aanwezig. 
Terug een geslaagde activiteit! 
 
En op dat elan gaan we ook dit jaar verder: 
Op de lentelessen en zomerstages kan ingeschreven 
worden via de vernieuwde website. 
De jeugd-zaterdagen voor de iets oudere jeugd gaan 
ook dit jaar door. De jeugddag is gepland enz. 
 
Maar de jeugdopleiding levert ook kwaliteit. Dat heeft zelfs Tennis Vlaanderen door 
en zij selecteren onze talentjes om verder mee te werken. 
 
Na jaren het organiseren en opvolgen van de jeugd binnen TC Asse heeft Willy 
aangegeven om de fakkel te willen doorgeven aan Geert. Geert zal vanaf dit jaar 
meer betrokken worden bij de organisatie en opvolging van de jeugd en een 
aanspreekpunt zijn voor ouders. Geert kan je best bereiken via mail op 
geert@tcasse.be.  

 

 



 

Inschrijving  lentelessen 2020 

Aanvang van de lessen: 

zaterdag        25 april  

woensdag  22 april  

Lessen lopen tot eind juni 

 

 

Inschrijven kan via de website van de club (www.tcasse.be) 

Inschrijven kan ook via onderstaande strook - bezorg deze strook asap aan de trainer of 

op het secretariaat (Benedenstraat 30 - 1730 Asse) 

________________________________________________________ 

Inschrijving lentelessen 2020 
 
Voornaam  Naam .................................................................................. 
 
Geboortedatum .................................................................................. 
 
Email adres ……………………………………………………….…….. 
 
Telefoon /GSM nr  ……………………………………………………………… 
 
Adres ……………………………………………………………… 
(indien vroeger nog geen lid van TCA)  
 
 
Handtekening  ouders: 
 
 

 

 

 

 

Woensdag  ja / nee  

Zaterdag  ja / nee 

 

 

 

Opmerkingen: ................................................................. 

 

 

http://www.tcasse.be/


 

 

Start2Tennis 

Lessenreeks Start2Tennis wordt opnieuw georganiseerd:  

10 lessen van 1u30 op vrijdag- en zondagavond 

Prijs S2T: 100  euro + Tennis Vlaanderen 17 €. 

 

lnbegrepen zijn  

• Tennis Vlaanderen aansluiting 

• verzekering  

• gratis gebruik van tennisracket en ballen  

• terreinhuur 

• gediplomeerde lesgever 
 

Praktische info  

Les van april / mei tot eind juni op de terreinen in Wolfrot Walfergem 

 

lnschrijvingen via  www.tcasse.be  of   secretariaat@tcasse.be 

Secretariaat  Willy Buyl 0474/50 23 54  

 

 

  

http://www.tcasse.be/


 

TCA Stormschade 

In februari hebben we het allemaal mogen voelen.  
Het klimaat … wat is er aan de hand? 
De storm Ciara was er voor één boom toch teveel aan.  
En toen kwam Dennis, Ellen, … 
 

 
 
Maar met de steun van Willy, Peter, Daniel, Ben 
en Geert zorgden we ervoor dat we geen hinder 
meer ondervinden van dit boompje. 
En de pleinen liggen klaar voor een goed begin 
van het tennisseizoen 2020!  
 
 
Om onze pleinen te onderhouden doen we een 
beroep op vrijwilligers. Heb jij zin om een 2-tal 
keer per jaar mee te helpen? Laat het ons weten. 
Vele handen maken het werk lichter. Bedankt.   
 
 
 
 

 

 

 
 

 
                



 

Data om alvast te noteren in jullie agenda  

27 en 28/03/2020   spaghetti-avond 

29/03/2020          opening van het zomerseizoen (en van het clubhuis) 

23/05/2020              jeugddag met wafelenbak voor alle jeugdleden  

1/06/2020         pinksterdubbels + invitatie vrienden 10-14u 

14/06/2020  ouder-kinddag 

20/06/2020         club-BBQ  

21/07/2020  mannendag 

6/08/2020  vrouwendag  

 

 

               

 

 

 



 

   

 

Iedereen is welkom ! 
Wij starten vanaf 18u00 ! 

Let wel ! Ook dit jaar gaat het spaghetti-weekend door in het 

Schooltje Bekkerzeel, Notelaarstraat 12 - 1730 Bekkerzeel 

   

 

 



 

Bardienst 

 
Er werd in onze club gekozen om de 
leden om de beurt de bar te laten 
openhouden. 
Dat is een van de verbintenissen die je 
aangaat bij het onderschrijven van het 
lidmaatschap. Door ons groot  aantal 
leden kunnen wij het regelen dat je 
slechts 1 en max. 2 maal per jaar de 
bardienst moet doen. 
Dit systeem laat ons toe de lidgelden 
en de prijzen van drank en spijs laag te 
houden. 
De lijst van de bar wordt alfabetisch 
opgemaakt en per mail 
doorgestuurd.  
Lukt het die dag niet voor jou om de 
bar open te houden, dan kan je altijd 
wisselen met een ander lid. Je neemt 
daarvoor zelf contact op. Je noteert de 
aanpassing op de lijst die ophangt in 
het clubhuis. Op die lijst staan de 
telefoonnummers genoteerd. 
De dag van je barbeurt kom je naar het 
clubhuis. Daar wacht een bestuurslid je 
op (of de vorige barman) die je het 
nodige zal overhandigen met extra  
uitleg. 
Zorg ervoor dat bij het sluiten van het 
clubhuis of de overdracht naar de 
volgende barman alle afwas gedaan is 
en de frigo's aangevuld zijn.  
 

 

 

 
 
Als iedereen dit respecteert, is alles 
altijd in orde.  
Tijdens de week begint de bardienst om 
18u30. 
In het weekend wordt er aflossing      
’s middags om 13u en ‘s avonds om 
18u voorzien. 
 
OPMERKING: in het clubhuis 
bovenaan de trap is er drukknop met 
timer om het licht op de binnentrap 
aan te steken bij vertrek. Op het 
schakelbord zijn er 2 groene knoppen 
om het licht buiten en in het baantje 
aan te steken met timer. 
Achter de buitendeur is er tevens een 
‘hoge’ knop voorzien om dit licht aan 
te steken met stokje. 

 
 
 

 

 
 
 
 

  


