
41e jaargang 2023 
VZW tennisclub Asse 

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

TENNISCLUB  ASSE 



Beste tennisvrienden, 
Beste leden van TCA, 
  
Zoals jullie kunnen zien, staat er voor het eerst sinds vele jaren een nieuw gezicht bij dit 
voorwoord.   
 
Inderdaad, na een paar decennia trouwe dienst aan onze club, geeft Gaby de fakkel door en 
heb ik de eer en het genoegen jullie volgende voorzitter te mogen zijn.  Buiten zij die me 
lieten verstaan dat ik goed gek was, wil ik toch vooral de leden bedanken die me hebben 
aangemoedigd om deze uitdaging aan te gaan. Samen met de nieuwe bestuursploeg hoop 
ik onze club naar memorabele sportieve en extra-sportieve hoogtepunten te leiden.  
 
Naast Gaby hebben ook Willy, Elise, Peter en Johan beslist hun bestuurderspetje af te 
leggen en zich volledig te focussen op het spelletje en de après-tennis.  Ik ben hen heel 
dankbaar voor hun tomeloze inzet en de realisaties van de voorbije jaren, met als 
hoogtepunten een prachtig clubhuis en uiteraard de nieuwe terreinen.  Ik hoop in de 
toekomst verder op hun ervaring en hulp te mogen blijven rekenen. 
 
De nieuwe ploeg en hun verantwoordelijkheden zijn :  
  
Veerle Van der Meersch – secretaris  
Fanny Van Hulle – adjunct-secretaris 
Rudi Van Nuffel – dagelijks bestuurder 
Pascal Rase – penningmeester 
Geert Van Herpe – communicatie/sport 
Debbie Hofman – jeugd 
Annick Keppens – voorzitter/sport 
 
Onze focus zal dit jaar vooral liggen op het inlopen van het nieuwe bestuur, het verder 
uitwerken van de jeugdwerking en het organiseren van het clubleven.  Misschien wel de 
grootste uitdaging wordt het tegenhouden van de terugval van ons ledental; een gegeven 
waar veel tennisclubs tegenwoordig mee worstelen, zeker zij die geen padel kunnen 
aanbieden.  Alle ideeën zijn uiteraard welkom! 
 
Ik heb ook nog feestelijk nieuws; dit jaar bestaat TC Asse 40 jaar en dat moet gevierd 
worden. Noteer alvast zaterdag 7/10 in jullie agenda voor een spetterend feest!  Er zijn 
slechtere manieren om het nieuwe voorzitterschap aan te vatten, nietwaar? ☺ 
  
Verder wens ik jullie allemaal een prachtig tennisjaar toe met veel speelplezier, weinig 
blessures en natuurlijk het nodige amusement naast de velden! 
  
Ik hoop jullie binnenkort te zien op het spaghettifestijn!  
 
Tot gauw! 
  
Annick Keppens 

 
  



 

Bestuur Tennisclub Asse vzw 

RAAD VAN BESTUUR  

 
Annick Keppens 
Oude Brusselstraat 11   
1740 Ternat 
 

voorzitter 0494 70 01 55 

Veerle Van der Meersch 
Lindendries  82   
1730 Asse 

secretaris 0497 51 64 29 

 
Rudi Van Nuffel 
Prieelstraat 4a  
1740 Ternat 
 

 
dagelijks bestuurder 

 
0468 50 93 44 
 

Pascal Rase 
Meersstraat 74 
1742  Ternat 

penningmeester 02 453 10 95 

 
 
 
BESTUURSLEDEN  
 

Fanny Van Hulle 
Zittert 34 
1730 Asse 
 

 0479 26 01 65 

Geert Van Herpe 
Smoutberg 19 
1730 Asse 
 

 0475 53 80 52 

Debbie Hofman 
Daalstraat 28 bus 12  
1790 Affligem 

 0471 76 33 26 

   

 
 
Ze zijn steeds bereid om op je vragen te antwoorden. 
  



Verslag algemene vergadering TC Asse  

De vergadering werd gehouden op 
10/02/2023 om 19.30u. 
De rekeningen konden ingezien worden 
vanaf 19u. 
Er waren 23 leden aanwezig, 6 
volmachten en 2 afwezigen. 
 
Punt 1: goedkeuring van de 
jaarrekeningen van 2022 en ontlasting 
van de bestuurders 
2022 wordt positief afgesloten – 
vernieuwing van de pleinen blijft binnen 
het budget. Doordat we de verlichting niet 
geplaatst hebben maar wel 
gebudgetteerd, eindigen wij zelfs positief. 
 
Punt 2: bestuur 
Het volledige bestuur is ontslagnemend.  
Volgende leden zijn opnieuw verkiesbaar: 
Annick Keppens, Fanny Van Hulle, Rudi 
Van Nuffel, Pascal Rase. 
Nieuwe kandidaturen: Veerle Van der 
Meersch, Debbie Hofman, Geert Van 
Herpe. 
Alle kandidaturen worden goedgekeurd 
door de vergadering. 
Voorstel nieuwe functies:  
voorzitter: Annick 
secretaris: Veerle 
adjunct-secretaris : Fanny 
penningmeester: Pascal  
dagelijks bestuurder: Rudi 
sport: Annick en Geert 
jeugd: Debbie 
communicatie: Geert  
vertrouwenspersoon: Annick en Pascal 
Een aantal leden blijven wel bereid een 
handje te helpen bij de werken in de tuin, 
het onderhoud van de terreinen en 
eveneens tijdens evenementen. 
Goedkeuring van dit voorstel van de 
functies door de vergadering. 
 
 
 
 
 
 
 

Punt 3: begroting 2023 
Er werd een voorlopige begroting 
opgesteld waarbij geopteerd werd elk jaar 
12000€ provisie opzij te zetten voor het 
vervangen van de pleinen in de toekomst. 
Voor de winddoeken wordt sponsoring 
gezocht door Gunnar Wauters en Geert 
Bouchez. 
Er worden prijsoffertes aangevraagd voor 
verlichting op de pleinen en een extra 
koelkast. 
De lidgelden werden onder de loep 
genomen en er werd vastgesteld dat TCA 
ongeveer de goedkoopste lidgelden 
hanteert in onze regio – het voorstel om 
de lidgelden met 5% te verhogen werd 
goedgekeurd. 
De aankoopprijzen van bepaalde dranken 
zijn serieus gestegen maar dit jaar blijven 
onze prijzen ongewijzigd.  
 
 
Punt 4: huishoudelijk reglement 
Openingsuren bar tijdens weekdagen: 
vanaf 19u (ipv 18.30u) 
Het reglement blijft hetzelfde – speciale 
aandacht voor nakomen van de bardienst 
– bij niet nakomen van de beurtrol zal er 
strenger opgetreden worden en een boete 
(3 drankkaarten) aangerekend worden. 
Betaling met Payconiq is mogelijk. 
 
 
 
Punt 5: clubhuis en accommodatie  
Volgende punten staan op de agenda: 
Offerte aanvragen voor afwerking tuin; 
Offerte en toelating voor verlichting 
pleinen; 
Onderhoud tuin; 
Onderzoek naar plaatsing zonnepanelen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Punt 6: sportactiviteiten 
Er zijn 5 ploegen ingeschreven voor de 
interclubcompetitie. 
Zoals elk jaar zullen ook de volgende 
activiteiten doorgaan: Pinksterdubbels, 
Jeugddag, Mannendag, 2x Vrouwendag. 
Nieuwe activiteit : opendeurdag 
Start to Tennis 
Clubkampioenschap. 
 
Punt 7: feest- en culinaire activiteiten 
Spaghettiweekend gepland op 24 en 25 
maart 2023 zal doorgaan in zaal 
Bekkerzeel. 
Club-BBQ op 24 juni 2023. 
  
Punt 8: jeugdactiviteiten 
De lentelessen, zomerkampen en 
winterlessen zullen doorgaan 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. 
Max blijft verantwoordelijke voor trainers 
en het maken van de uurroosters. 
 
Punt 9: suggesties en diversen 
De club bestaat dit jaar 40 jaar – dat lijkt 
een ideale gelegenheid om te vieren. 
Er zal een feest georganiseerd worden op 
7 oktober 2023 – details volgen later.  
De vergadering werd afgesloten met een 
dankwoord van de nieuwe voorzitter en 
een geschenk aan de uittredende 
bestuursleden Gaby, Willy, Peter, Elise en 
Johan. 
Zij wensen op hun beurt de nieuwe ploeg 
veel werklust en een goede samenwerking 
toe. 
 
 
 



 

Lidgelden 2023 

Op de algemene vergadering van  
10 februari 2023 is beslist dat de 
lidgelden 5% duurder worden. Als je 
vóór 20 maart 2023 betaalt, krijg je 
een drankkaart van 10 euro gratis 
aangeboden bij indienen van de 
waardebon. 
Voor nieuwe leden die pas aansluiten 
vanaf 1/7/2023 (bv. S2T-leden) 

bedraagt het lidgeld 68 euro + 20  euro 
Tennis Vlaanderen-bijdrage.  
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 120 107 94 

Student   94  94 94 

Sympathiserend lid   10 10 10 

Jeugdlid   68 68 68 

 

Tennis Vlaanderen-bijdrage: volwassene: 20 euro (2004 en vroeger)  

 jeugd: 13 euro (2005 tot en met 2014) 

 kids: 9 euro ( 2015 en later) 

 

Gastspelerskaart : 10 euro

Na het betalen van het lidgeld ben je 
aangesloten bij Tennis Vlaanderen en ben 
je verzekerd. 
Is je betaling in orde vóór 20 maart 2023, 
dan kan je vanaf 1 april 2023 gebruik 
maken van de reservatietool van Tennis 
Vlaanderen.  
Je ontvangt de betalingsuitnodiging via   
e-mail.  
Het bedrag omvat het lidgeld TCA en de 
Tennis Vlaanderen-bijdrage met inbegrip 
van de verplichte verzekering. 
lndien door wijzigingen in de 
gezinstoestand het bedrag op de 
uitnodiging tot betaling niet correct is, 
gelieve dan de referentie van het 
oorspronkelijk document over te nemen. 

Opmerking: Tennis Vlaanderen vraagt om 
voor elk lid een e-mailadres op te geven. 
Het secretariaat van TC Asse geeft dit 
door. Het e-mailadres kan achteraf  
gewijzigd worden via de website van 
Tennis Vlaanderen. 
Van zodra het secretariaat je aansluit bij 
Tennis Vlaanderen ontvang je een e-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 

 



 

Clubkampioenschap 2022 

 
ED : winnaar Fanny Van Hulle tegen Irene Robberecht  
EH : winnaar Tuur Vanderschrick  tegen Flor Coppye 
DD : winnaar Fanny Van Hulle en Tine Slaedts tegen  
        Irene Robberecht en Marylene Smeets  
DH : finale niet gespeeld 
DG : finale niet gespeeld     
 
 
 

 

 

Data om alvast te 
noteren in jullie agenda 

24 en 25 maart spaghetti-weekend (*) 
 
1 april   opening zomerseizoen met bardienst 
 
16 april opendeurdag (*) 
 
27 mei jeugddag met wafelenbak  
 
29 mei   pinksterdubbels (*) 
 
24 juni club-BBQ (*) 
 
21 juli   mannendag  
    
10 aug vrouwendag (*) 
 
26 aug  vrouwendag  
 
7 oktober  feest 40 jaar TCA  
 
(*) voor leden en niet- leden 



 

Jeugdwerking

TC Asse organiseert ook dit jaar opnieuw 
de lentelessen van april tot juni voor 
kinderen van 6 tot 16 jaar op 
woensdagnamiddag en 
zaterdagvoormiddag. Onze trainers staan 
klaar om ook dit jaar de jongste 
tennisspelers van onze club te begeleiden 
in de boeiende wereld van tennis. 
Ben je een ervaren tennisser of begin je 
net aan je tenniscarrière, je bent heel 
welkom op onze club om je tennistalenten 
(verder) te ontwikkelen en vooral veel 
plezier te maken. Dus pak je racket en ga 
ervoor! 
Inschrijven voor deze lessenreeks kan via 
de website van de club.  

Naast de lentelessen zullen er ook in de 
zomer opnieuw zomerstages 
georganiseerd worden. Hiervoor zullen 
jullie ten gepaste tijde kunnen inschrijven 
via de website van onze club. 
Ook de jeugddag staat al genoteerd op de 
planning. Deze dag staat volledig in het 
teken van onze jeugdleden en kan zoals 
elk jaar de onverminderde steun 
ontvangen van de “bakmoeders”, die 
paraat staan om onze jeugd van de 
befaamde lekkere wafels te voorzien. 
Onze trainers onder leiding van Max en 
het bestuur kijken er heel erg naar uit jullie 
opnieuw te verwelkomen op de club en in 
de lessen! 

 
 

 

 



 

Start2Tennis   

Lessenreeks Start2Tennis wordt opnieuw georganiseerd : 
Dwz 10 lessen van 1u gegeven door onze trainers Brent of Max.  
  
Deze gaan door op vrijdag- en zondagavond of je spreekt af met je trainer. 
  
De kostprijs voor 10u les werd bepaald als volgt: 
 

  Totaal 10u Les 
Tennis Vlaanderen 
(incl. verzekering) 

Lidgeld TCA 

1ste jaar 120 EUR 100,00 EUR 20,00 EUR     0,00 EUR* 

2de jaar 188 EUR 100,00 EUR 20,00 EUR   68,00 EUR 

3de jaar 240 EUR 100,00 EUR 20,00 EUR 120,00 EUR 

  
* je kan voor 68 EUR lid worden van TCA. Zo kan je ook buiten de lessen komen oefenen. 
  
lnbegrepen zijn: 

•         Tennis Vlaanderen aansluiting 

•         Tennis Vlaanderen verzekering  

•         gratis gebruik van ballen  

•         huur terrein 

•         gediplomeerde lesgever 

  
Praktische info en inschrijvingen: => Volwassenen => Start2Tennis 
  
Lessen gaan door van april / mei tot eind juni op de terreinen in Wolfrot, Walfergem. 

 

 

  

http://www.tcasse.be/


Activiteiten TC Asse in 2022 

Fuif TC Asse   
 
De fuif, die door Covid niet kon doorgaan, 
werd uiteindelijk toch door enkele leden in 
naam van TCA georganiseerd op 
21/11/2022. Het was een toffe dansavond 
met veel leden en vrienden.  
 
 
 
 
 
Retro dubbels 
 
Op maandag 15 augustus hebben we - als 
afscheid van onze oude terreinen - 
retro dubbels gespeeld met een leuke 
twist naar vroeger. Het was een 
memorabele dag. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Vernieuwing van de terreinen 
 
Op 16 augustus zijn de mannen van 
Sportsbuild gestart met de afbraakwerken 
van onze terreinen. 

 
 
Op 24 september hebben we de 
vernieuwde terreinen officieel geopend!  
Ring TV was ook aanwezig en maakte 
een fantastische video van dit gebeuren. 
Flor en Brent speelden een spannende 
demonstratiematch tegen Edwin en Ellen. 
Er werd tennisinitiatie gegeven aan kids 
en volwassenen en alle aanwezigen 
konden genieten van een gezellige 
receptie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Karaoke voor de “Warmste Week” 
 
Naar jaarlijkse gewoonte heeft TCA eind 
december 2022 een actie georganiseerd 
in het kader van de “Warmste Week”. 
Dit jaar kozen wij voor Hoeve Heierveld in 
Asse. 
Hoeve Heierveld is een zorgboerderij die 
mensen met een beperking een zinvolle 
dagbesteding aanbiedt. 
Op de boerderij houden ze zich bezig met 
de volgende activiteiten: 
- groenten en bloemen kweken, 
- verzorging van de dieren (schapen, 
geiten, alpaca’s…) 
- verschillende soorten broden en 
assekoeken bakken – elke 
vrijdagnamiddag zijn deze dan te koop.  
 
Onder begeleiding worden al deze 
activiteiten aangeleerd wat de 
zelfstandigheid van deze mensen 
bevordert. 
 
Die avond op TCA was het weer een heel 
gezellige en luidruchtige bedoening – juist 
of vals zingen…alles kon en dat met de 
nodige drank en eten erbij. Een aantal 
begeleiders van het project waren zelf 
aanwezig en zongen ook uit volle borst 
mee. 
Die avond bracht samen met de spaarpot 
700€ op.  Dank aan alle deelnemers. 

 

 
 
 
Jullie vinden foto’s van deze geslaagde 
activiteit op onze website. 
 
Bedankt aan iedereen die geholpen heeft 
bij de organisatie en uiteraard ook aan alle 
deelnemers!  

 

 

 

 

 

 



 

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 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 koelkasten aangevuld zijn.  
 

 

 

 

 
 
Als iedereen dit respecteert, is alles 
altijd in orde.  
Tijdens de week begint de bardienst om 
19u00. 
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.  
 

 
 

     
 


