
39e jaargang 2021 
VZW tennisclub Asse 

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

TENNISCLUB  ASSE 



Beste Tennisvrienden, 
 
Wie had ooit kunnen denken dat we in dit crazy coronajaar zouden belanden? 
2020 en waarschijnlijk ook een stuk van 2021 is en zal niet normaal verlopen. 
Wij namen vorig jaar een vliegende start met alle voorbereidingen in februari 2020 maar al 
snel werden alle plannen een halt toegeroepen door een eerste lockdown : geen spaghetti-
weekend, geen jeugdlessen, geen interclub, geen BBQ en vooral ook geen open clubhuis. 
Juli bracht wat soelaas en toen werd er ook volle bak gespeeld en ge-après-tennist. De 
mannen- en vrouwendag werden op een drafje nog georganiseerd. 
Gelukkig konden tijdens de zomervakantie de jeugdkampen doorgaan mits de nodige 
maatregelen. 
Een paar actieve leden namen ook het initiatief om 2 maal een heel toffe fietstocht te 
organiseren waarbij onze superchef Rudi ons daarna opwachtte met een originele BBQ, 
waarvoor dank, ook aan Ben en Gunnar. 
Door onze kunstgrasvelden kon er na het actieve seizoen verder gespeeld worden tijdens 
het winterseizoen en daar werd volop gebruik van gemaakt. Veel thuiswerkers kwamen 
tijdens de middag vlug een balletje slaan - koud of nat - om het even.  
Onze jeugd werd een 2de maal getroffen door de sluiting van de sportloods die dienst moet 
doen als vaccinatiecentrum. 
De gemeente heeft ons echter bijgestaan door financiële en logistieke steun te geven voor 
het geleden verlies.  
Ondanks dit alles zijn we toch niet kopje onder gegaan, wat je kan zien in onze 
jaarrekeningen. Wij proberen onze spirit hoog te houden en hopen op een “restart” in april 
als het beestje ons dat toelaat. 
Wij hopen jullie dan ook allen binnenkort terug te zien op TCA. 
Sportieve groeten 
Gaby 

  



 

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 
Prieelstraat 4a    1740 Ternat 

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 

Annick KEPPENS 
Oude Brusselstraat 11 1740 Ternat 

 0494/700 155 

Fanny VAN HULLE 
Zittert 34  1730 Asse 

 0479/260 165 

Johan DE PREST 
Begoniastraat 2  1730 Asse 

 02/453 17 11 
 

   

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 door de Corona-
beperkingen digitaal gehouden op 
12/02/2021. 
Er waren 20 leden aanwezig, 3 
volmachten en 6 afwezigen, 1 
lidmaatschap werd opgezegd. 
De stukken werden gepresenteerd  op het 
scherm tijdens de vergadering. 
De vergadering werd geopend door de 
voorzitter. 
 
Punt 1 : goedkeuring van de 
jaarrekeningen van 2020 en ontlasting 
van de bestuurders 
Er werd een meerwinst van 5531,05€ 
gerealiseerd tov budget mede door de 
coronasubsidie die de gemeente 
uitkeerde. De vergadering geeft ontlasting 
over het jaar 2020. 
 
Punt 2 : begroting 2021 
Inkomsten worden begroot op 43000€, 
uitgaven op 19100€ waarbij nog geen 
rekening gehouden werd met de kosten 
voor het vernieuwen van de pleinen op het 

einde van dit seizoen. 
 
Punt 3 : Huishoudelijk reglement 
Het reglement blijft hetzelfde. Speciale 
aandacht gaat naar de bardienst.  
Wie de bardienst niet kan uitvoeren op het 
voorziene tijdsstip kan vervanging zoeken. 
Bij afwezigheid zonder vervanging worden 
3 drankkaarten aangerekend. 
 
Punt 4 : clubhuis en accommodatie 
Aankoop van nieuwe terrasstoelen is 
gepland en de vernieuwing van de pleinen 
en omgeving.  (een werkgroep binnen 
bestuur is gestart met voorbereidingen) 
W. Van Mol biedt aan om mee te helpen 
ivm elektriciteit (verlichting eventueel) 
 
 
 

 
Punt 5 : sportactiviteiten 
Afhankelijk van de Corona-beperkingen 
zullen we trachten alle activiteiten te laten 
doorgaan zoals : interclub door dames, 
gemengde - en herenploegen ( 6 
ploegen), jeugddag, mannen- en 
vrouwendag, dubbelzondagen 
S2T zal starten zodra er groen licht 
gegeven wordt op dezelfde manier als 
vorig jaar. Prijzen zijn terug te vinden op 
de website www.tcasse.be 
 
 
Punt 6 : feest- en culinaire activiteiten 
Spaghettiweekend gepland op 26 en 27 
maart 2021 zal niet doorgaan.  
Club-BBQ is gepland op 19 juni 2021  
  
Punt 7 : jeugd 
Geert trekt zich terug als 
jeugdverantwoordelijke. We zijn volop op 
zoek naar een vervanger. Er is overleg 
met trainers gepland. 
Indien toegelaten gaan de lentelessen 
door zoals andere jaren op 
woensdagnamiddag en 
zaterdagvoormiddag. Uren en prijzen zijn 
terug te vinden op de website 
www.tcasse.be. 
Inschrijving gebeurt via de website. 
Aansluiting en verzekering Tennis 
Vlaanderen zal voortaan aangerekend 
worden aan de ouders. Deze kost is 
verantwoord doordat vanaf 2021 ook 
sociale bijdragen moeten betaald worden 
op de vrijwilligersvergoeding (waaronder 
de trainers vallen).  
 
Punt 8 : bestuur 
Ontslag van Geert Van Herpe 
 
Punt 9 : varia 
 
 

http://www.tcasse.be/
http://www.tcasse.be/


 

Lidgelden 2021 

Op de algemene vergadering van  
12 februari 2021 is beslist dat de 
lidgelden dezelfde blijven als vorig jaar 
nl. 115 euro met drankkaart van 10 
euro inbegrepen(mits tijdige betaling).  
Voor nieuwe leden die pas aansluiten 
vanaf 1/7/2021 (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 (2002 en vroeger)  

 junior 11 euro (2003 tot en met 2012) 

 jeugd 8 euro ( 2013 en later) 
 
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 20 maart 2021, 
dan kan je vanaf 1/4/2021 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 inbegrip 
van de verplichte verzekering. 
Na de tijdige betaling (voor 20/3/2021) 
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, 
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


Competitie 2020          

Door alle Corona-beperkingen werd er in 2020 geen competitie 
gespeeld. 
         
  

Data om alvast te noteren in jullie agenda 

1 april  2021 opening zomerseizoen met bardienst 
 
08 mei 2021 jeugddag met wafelenbak 
 
24 mei 2021 pinksterdubbels 
 
19 juni 2021 club-BBQ 
 
21 juli  2021 mannendag 
 
05 aug 2021 vrouwendag 
 
28 aug 2021 vrouwendag (dames TCA) 
 
 
 
 

 
 
 



 

Jeugdwerking 

2020 was een jaar om snel te vergeten, 
2021 wordt hopelijk beter, zeker voor onze 
jeugd. 
 
Wij hopen dus dit jaar te kunnen starten 
met een volledige bezetting dwz dat alle 
ingeschreven kinderen ook effectief les 
krijgen op onze eigen club, mogelijk in het 
begin nog met de nodige maatregelen. 
 
Wij organiseren terug lentelessen voor 
kinderen van 6 tot 16 jaar op 
woensdagnamiddag en 
zaterdagvoormiddag. De inschrijvingen 
kunnen gebeuren via de website of via 
bijgaand document. 
De lessen starten in april en gaan ook 
door tijdens de Paasvakantie ter 
compensatie van alle gemiste lessen. 
 
Het begeleid zaterdagavond-spelen  voor 
de + 15jarigen willen wij graag ook terug 
aanbieden. 

Tijdens de zomermaanden gaan wij terug 
zomerstages laten doorgaan. 
 
Onze jeugddag voor alle jeugdleden staat 
ook reeds op de agenda en de 
“bakmoeders” warmen hun wafelijzers 
reeds op. 
 
Onze trainers hebben ondertussen niet 
stilgezeten maar zich nog bijgeschoold en 
hogere diploma’s gehaald.  
 
And last but not least … Yenthe is terug 
na haar bevalling en wordt opnieuw onze 
jeugdcoördinator. 
 
Wij staan volledig klaar om er terug in te 
vliegen als “het beestje” het ons toelaat. 
 
Tot binnenkort hopelijk ! 
 
 
 
 

 



 

Inschrijving  lentelessen 2021 

Aanvang van de lessen: 

zaterdag        3 april 2021 

woensdag  7 april 2021 

  

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 2021 
 
Voornaam  Naam ..................................................................................... 
 
Geboortedatum .................................................................................... 
 
Rijksregisternummer …………………………………………………….. 
 
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 : 
Dwz 10 lessen van 1u30 gegeven door Brent of Max  
 
Deze gaan door op vrijdag- en zondagavond of  
Je spreekt af met je  trainer 
Prijs : 100 € + 17€ bijdrage en verzekering Tennis Vlaanderen 
 
Voor wie een 2de reeks S2T volgt is het verplicht een halfjaarabonnement te nemen. 
Bij een 3de reeks is een volledig lidmaatschap verplicht. 
 

lnbegrepen zijn  

• Tennis Vlaanderen aansluiting 

• verzekering  

• gratis gebruik van ballen  

• terreinhuur 

• gediplomeerde lesgever 
 

Praktische info  

Lessen gaan door 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/


 

Fietstocht Land van Asse 

Ondanks sombere weersvoorspellingen 
gingen ze op 4 juli 2020  met een 15-tal 
leden en sympathisanten van T.C.Asse 
rond 13u van start - aan ons clublokaal -
voor een mooie fietstocht van een kleine 
40 km. 

De weergoden waren hen goed gezind 
want ze zagen quasi heel de namiddag 
geen regendruppel. 

 
 
Op 22 augustus werd er opnieuw gefietst.  
Het weerbericht kondigde zware onweders 
en hevige rukwinden aan . Toch startte om 
13u00 een groep van 20 dapperen van 
TCA hun fietstocht rondom Asse, 
goedgemutst en goedgehelmd. 

Met dank aan de organisatoren Gunnar en 
Ben en alle deelnemers die deze 2 dagen 
tot een succes maakten ! 

En natuurlijk ook een dikke merci aan 
Rudi, de man die overheerlijke 
hamburgers voorschotelde op 4 juli en 
meesterlijk gegrilde ribbekes op 22/8 . 

Wie de verhalen, geschreven door Marc 
Vanderstraeten volledig  wil lezen, klik dan 
door  op www.tcasse.be  of  specifiek 
voor de fietstocht op 4 juli en  de 
fietstocht van 22aug.

  

 

 

 
 

 

http://www.tcasse.be/
http://tcasse.be/20200704_fietstocht/
http://tcasse.be/20200822_fietstocht/
http://tcasse.be/20200822_fietstocht/


 

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.  
 

     
 


