VERSOEPELINGEN 9 JUNI 2021
-- CAFETARIA OPEN, BINNEN EN BUITEN, TOT 23U30, MAX 4 PERSONEN PER TAFEL
-- INDOOR TENNIS TERUG TOEGELATEN
-- SQUASH TERUG TOEGELATEN
-- KLEEDKAMERS TERUG TOEGELATEN
Geen Facebook meer dus, want als het regent kan men nu gewoon indoor verder tennissen.
Dus ook geen aparte regelingen meer voor 2007 en ouder of volwassenen. De lessen gaan altijd door.
UPDATE CORONA (26 APRIL 2021)
GEEN INTERCLUB...
MAAR WEL MATCHTRAININGEN + HEROPENING TERRAS
Geen interclub:
Helaas geen interclub. Niet voor volwassenen, niet voor jeugd. Momenteel nog niet bekend vanaf wanneer
tornooien terug zullen toegelaten worden.
Wel matchtrainingen:
Ter vervanging van interclub organiseren wij matchtrainingen, voor zowel volwassenen als jeugd.
(zie regeling verder)
Terras terug open vanaf 8 mei:
-- max 4 personen per tafel
-- 1,5m afstand tussen de tafels
-- enkel terras is open (cafetaria binnen niet!)
-- mondmaskerplicht van zodra u de tafel verlaat
-- er mag niet besteld of betaald worden in de bar zelf (er mag niet binnengekomen worden)
-- sluitingsuur 22u00 (Niemand mag nog op terras zitten na 22u00!!!!)
Nog niet toegelaten....
-- indoor tennis
-- squash
-- kleedkamers
Detail matchtrainingen volwassenen:
Om vlot te kunnen inpassen hernemen we de matchtrainingen die in oktober abrupt stopgezet werden. (nu hier en
daar lichtjes gewijzigd) Waar nodig zal terug met een Whatsapp-groep gewerkt worden.
Voorwaarde om deel te nemen aan de matchtrainingen blijft dezelfde = OFWEL VOLTICKET LID ZIJN OFWEL
JAARTICKET LID ZIJN (geen extra meerprijs bovenop abonnement).
(Uitzondering: Deelnemers van winterschool volwassenen. Zij zijn niet verplicht om abonnementslid te zijn om te
kunnen deelnemen.)
Let wel, bij slecht weer of onbespeelbare terreinen gaat de matchtraining (voorlopig) niet door! Momenteel mogen
we nog steeds niet indoor spelen! (We blijven verder communiceren via Facebook van TC Yper.)
We organiseren de matchtrainingen voor volwassenen op volgende data:
-- Zaterdag:
8/5
15/5
22/5
29/5
5/6
12/6
19/6
-- Zondag:
9/5
16/5
/////
30/5
6/6
13/6
20/6
-- Maandag:
/////
17/5
/////
31/5
7/6
14/6
/////
Maandag 18u30 tot 19u45:
Vaste spelers: Mieke Gotelaere, Maxine Deleu, Stephanie Ponseele, Sarah Degryse, Sofie Vandecasteele,
Marianne Desaver, Caroline Lietaert, Ilse Lesage, Pedro Speybrouck, Bjorn Deleu, Francis Neyt, Heidi
Vercruysse, Katrien Gallet, Leen Igodt, Sylvie Bossée, Olivier Venerius
Reserves: 1) Lotte Helsen 2) Laurens Comyn 3) Heidi Staelens

Maandag 19u45 tot 21u00:
Vaste spelers: Fabienne Dewulf, Sabien Delmaere, Anne-Marie Acou, Guy Carbonez, Nikolaas Seys, Peter
Demeulenaere, Steven Truant, Olivier Bouwen, Jurgen Baeckelandt, Véronique Andries, Delphine Catteeuw, Filip
Degryse, Babette Syryn, Mieke Tailly, Betty Vandromme, Diederik Latruwe
Reserves: 1) Nele Vallaeys 2) Leen Corneillie 3) Elke Verhaeghe
Zaterdag 13u30 tot 15u30:
Vaste spelers: Tine Bode, Matthias Truwant, An Vandenberghe, Raf Van Poucke, Patrick Desaele, Alain Mahieu,
Sofie Liefhooghe, Olivier Venerius, Francis Neyt, Evelyn Bouchaert, Laurens Comyn, Martin Ott, Nele Boury,
Filip Degryse, Maxine Deleu, Leen Igodt, Katrien Gallet, Mieke Gotelaere, Stephanie Ponseele, Sarah Degryse
Reserves: /
Zaterdag 15u30 tot 17u30:
Vaste spelers: Betty Vandromme, Joost Van Meenen, Nele Vallaeys, Leen Corneillie, Eline Degryse, Mia Lesage,
Paul Eeckhout, Frederik Merlyn, Didier Vanspranghels, Dominiek Maes, Elke Verhaeghe, Véronique Andries,
Matthieu Devos, Marc Decloedt, Fabienne Dewulf, Sabien Delmaere, Anne-Marie Acou, Guy Carbonez, Delphine
Catteeuw, Xavier Melsens
Reserves: /
Zaterdag 17u30 tot 19u30:
Vaste spelers: Yannick Ostyn, Lennert Kinget, Mathias Duyck, Nicolas Eeckhout, Basile Seys, Andreas Pecceu,
Thomas Ketels, Diederik Latruwe, Simon Maerten, Mathieu Bellens, Olivier Bonte, John Ghillebaert, Nico
Duynslaeger, Kurt Desot, Pedro Soete
Reserves: /
Zondag 10u00 tot 11u30:
Vaste spelers: Heidi Staelens, Marieke Saint-Germain, Lies Van Elstlande, Evi Decuypere, Tracey Artois, Sylvie
Bossée, Nele Bille, Edith Claus, Veerle Declercq, Dwight Moerman, Maaike Nottebaert, Anske Dequeker, Klaas
Decramer, Eleonora Lefére
Reserves: /
Detail matchtrainingen jeugd:
Los van de lenteschool die momenteel loopt, organiseren we extra matchtrainingen voor de jeugd die
ingeschreven was voor interclub.
De kostprijs voor deelname is 60 euro.
(cash op eerste training)
Inschrijven kan door mailtje te sturen naar yannickostyn@hotmail.com
Let wel, bij slecht weer of onbespeelbare terreinen:
(We blijven verder communiceren via de Facebook van TC Yper!)
-- gaat de training door voor groep 1 (groep van woensdag 14u00-15u30) (allen van 2008 of jonger)
-- gaat de training niet door voor groep 2 (groep van zaterdag 9u00-10u30) (allen van 2007 of ouder)
-- gaat de training door voor groep 3 (groep van zaterdag 10u30-12u00) (allen van 2008 of jonger)
Voor lessen die niet konden doorgaan worden inhaallessen gegeven in de zomervakantie.
We organiseren de extra matchtrainingen voor jeugd op volgende data:
-- woensdag:
5/5
/////
19/5
26/5
2/6
9/6
16/6
-- zaterdag:
8/5
15/5
22/5
29/5
5/6
12/6
19/6

23/6
26/6

30/6
/////

Woensdag 14u00 tot 15u30: (spelers van U9 en U11 die voorzien waren voor interclub op woensdag)
Victor Rouseu, Iben Wolfs, Leon Devos, Arthur Quaegebeur, Julien Messiaen, Gilles Vanisacker, Hannes Balcaen,
Henri Cuvelier, Cedric Beugnies, Sibren Decroos, Armand Del'Haye, Remi Devos
Zaterdag 9u00 tot 10u30: (spelers van U15 en U17 die voorzien waren voor interclub op zaterdag)
Laurynn Van Brabandt, Maud Del'Haye, Ina Pype, Luca Speybrouck, Maxime Eeckhout, Jean Del'Haye, Cies
Gevers, Jonas Muylle, Karsten Venerius, Vic Depinois, Jef Vandewalle, Charles Boterdaele, Jean Boedts

Zaterdag 10u30 tot 12u00: (spelers van U11 en U13 die voorzien waren voor interclub op zaterdag)
Bram Nevens, Cas Vulsteke, Aaron Mostaert, Michelle Vanisacker, Alina Butin, Victor Vanackere, Maxim Ostyn,
Luca Van Brabandt, Arthur Vanackere, Gust Vulsteke, Matteo Feys, Briek Raes, Emiel Delvoye

UPDATE CORONA: (9 MAART) ALGEMENE INFO + COMPENSATIEREGELING
Jeugdtornooi en dubbeltornooi:
Ons jeugdtornooi en dubbeltornooi, die in de paasvakantie gepland waren, gaan niet door. We proberen bij Tennis
Vlaanderen om onze geannuleerde tornooien te verplaatsen naar een latere datum.
De één-buitenschoolse-activiteit-regel:
Meerdere ministers hebben afgelopen dagen op TV verklaard dat de één-hobby-regel een aanbeveling is, geen
verplichting, en dat de regel nooit in een Ministerieel Besluit opgenomen werd, ondanks het feit dat de ganse
bevolking dit zo denkt. De ministers benadrukten tevens dat de verantwoordelijkheid om met deze regel om te
gaan bij de ouders gelegd wordt en dat het niet de bedoeling is dat de clubs controles uitvoeren. We hielden er aan
jullie hiervan op de hoogte te brengen. Uiteraard werken wij de aanbeveling van de Overheid niet tegen, en hopen
wij dat de ouders keuzes maken die hen verantwoord lijken specifiek voor hun gezin. We geven wel mee dat
tennis één van de veiligste sporten is, die geen contact omvat, en waar de afstand best kan bewaard bij worden.
Omheining:
Eind december bracht storm Bella schade toe aan onze omheining op de buitenterreinen. We konden dit nog niet
herstellen want de expert moet nog langskomen om de schade op te meten. We herstellen de omheining van zodra
we kunnen.
COMPENSATIEREGELING EN BETALINGEN:
We horen dat er clubs zijn die niet of slechts beperkt zullen compenseren en zich beroepen op overmacht (de
sportclubs hebben het over het algemeen allemaal moeilijk), maar wij kiezen ervoor om voor onze leden met een
solide compensatieregeling over de brug te komen. U zal zien dat we stevige kortingen toestaan, in een tijd die
nochtans niet evident is. Maar dat is het voor niemand. Om die reden deden wij ons best om een grotere
compensatie te voorzien dan de gemiddelde sportclub. Wij hopen dat deze dan ook met de beste intenties aanvaard
wordt.
Voor de abonnementsleden:
forfaitaire compensatie van 75 euro voor de gemiste periode
Dit betekent:
-- Voor wie volticket jaar betaalde in oktober, moet volgende oktober slechts 275 euro betalen (i.p.v. 350 euro)
voor een volticket jaar.
-- Voor wie dagticket jaar betaalde in oktober, moet volgende oktober slechts 190 euro betalen (i.p.v. 265 euro)
voor een dagticket jaar.
-- Voor wie volticket winter betaalde in oktober, moet nu voor het zomerseizoen slechts 80 euro betalen (i.p.v. 155
euro) voor een volticket zomer.
-- Voor wie dagticket winter betaalde in oktober, moet nu voor het zomerseizoen slechts 35 euro betalen (i.p.v. 110
euro) voor een dagticket zomer.

-- Voor wie een vast uur nam voor de winterperiode, zal dit vast uur overgezet worden naar de zomerperiode.
-- Voor wie geen lidmaatschap betaalde in oktober, kan nu voor het zomerseizoen (uitzonderlijk vanaf 15 maart
i.p.v. 15 april) kiezen tussen:
 een volticket zomer (onbeperkt spelen en reserveren - tot 15 oktober) voor 180 euro
 een dagticket zomer (spelen en reserveren tot 18u30 - tot 15 oktober) voor 135 euro
De stortingen mogen gebeuren op rekening van VZW TCY = (IBAN) BE51 0013 6331 2162
Mededeling: naam + voornaam + formule
Na storting mailtje sturen naar santens@telenet.be met vraag naar uw login en paswoord. Alle info over ons
reserveringssysteem kunt u vinden op onze website.
Voor de lesvolgers van de winterschool:
forfaitaire compensatie van 8 euro per gemist uur voor wie 1 uur per week naar de winterschool kwam
forfaitaire compensatie van 6,5 euro per gemist uur voor wie 2 uren of meer per week naar de winterschool kwam
Wij houden zorgvuldig de lijst bij met gemiste lessen en gemiste inhaallessen. Op het einde van de paasvakantie
kijken we wie nog hoeveel uren tegoed heeft en berekenen we vervolgens per persoon de compensatie, die zal
toegepast worden op de lenteschool. (Inschrijven dus voor de lenteschool!!) Normaal gezien moet betaald worden
bij de eerste les, maar nu geven we de mensen een week langer tijd om te betalen, zodat we de mensen eerst
kunnen informeren over wat de precieze prijs zal zijn (lenteschool min compensatie).
Opmerkingen:
-- Gemiste lessen omwille van de één-hobby-regel mogen ingediend worden op yannickostyn@hotmail.com, ten
laatste tegen het einde van de paasvakantie. Dit zal dan ook meegenomen worden in de compensatieregeling.
-- Voor kinderen van 2013 en jonger is de forfaitaire compensatie 3 euro per gemist uur.
Voor de goede orde geven wij jullie ook nog eens ons overzicht mee:
Indoor

Outdoor

Cafetaria

Cafetaria verplicht gesloten
(voorlopige datum: 1 mei)

Cafetaria verplicht gesloten
(voorlopige datum: 1 mei)

Squash

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 mei)

Niet van toepassing.

Tennislessen jeugd 2008 en jonger

De tennislessen gaan door!
Toegelaten indoor.

Toegelaten outdoor.
(wel afhankelijk van het weer en
van bespeelbaarheid van de
terreinen) (check Facebook)

Tennislessen jeugd 2007 en ouder

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 mei)

Toegelaten outdoor.
(wel afhankelijk van het weer en
van bespeelbaarheid van de
terreinen) (check Facebook)

Tennislessen volwassenen

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 mei)

Toegelaten outdoor.
(wel afhankelijk van het weer en
van bespeelbaarheid van de
terreinen) (check Facebook)

Volwassenen reservaties leden

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 mei)

Toegelaten outdoor.
(wel afhankelijk van het weer en
van bespeelbaarheid van de

terreinen) (check Facebook)

HEROPSTART OUTDOOR TENNIS VANAF MAANDAG 1 MAART!!
* DE ABONNEMENTSLEDEN:
Kunnen terug spelen en reserveren (outdoor!) vanaf 1 maart.
* TENNISSCHOOL VOOR 2007 EN OUDER + VOLWASSENEN:
De lessen van de wintertennisschool hernemen (outdoor!) vanaf 1 maart.
* INHAALLESSEN:
Een heleboel inhaallessen worden gepland in de weekends en in de paasvakantie. (zie verder)
(outdoor voor 2007 en ouder + de volwassenen!)
De heropstart gebeurt OUTDOOR! (Enkel jeugd van 2008 en jonger mogen indoor spelen, voor hen loopt alles
zijn gewone gang verder.) Er zal dus telkens weer gecheckt moeten worden op Facebook van TC Yper als er
de volgende dag kan gespeeld worden of niet! (het weer moet het toelaten en de terreinen moeten bespeelbaar
zijn)
Algemene info:
-- De jeugd die moet kiezen voor één buitenschoolse activiteit per week:
Hoewel ons aanbod van lessen voor 2008 en jonger blijft lopen, zullen wij bijkomend ook de kinderen die lessen
missen omdat ze verplicht moeten kiezen voor één buitenschoolse activiteit, meenemen in onze
compensatieregeling. De ouders mogen de gemiste lessen noteren, en indienen hoeveel dat er waren, tegen zondag
18/4. (yannickostyn@hotmail.com) Het aantal gemiste lessen wordt dan mee opgenomen in de
compensatieregeling die zal toegepast worden op de lente-tennisschool.
-- De jeugd + volwassenen die via inhaallessen zullen proberen gemiste lessen in te halen:
Een heel stuk van de gemiste lessen zullen we proberen in te halen. (zie planning inhaallessen verder) Niet alle
gemiste lessen staan in de planning. Ondanks het feit dat we nu in alle weekends + in de paasvakantie inhaallessen
plannen, zullen we er niet in slagen om alle gemiste lessen in te halen. (omdat we niet alle gemiste lessen kunnen
opnemen in de planning voor inhaallessen + omdat niet alle lessen en/of inhaallessen zullen kunnen doorgaan
omwille van het weer) Op zondag 18/4 (einde paasvakantie) kijken we waar we geraakt zijn en nemen we alle
gedupeerden op in de compensatieregeling die zal toegepast worden op de lente-tennisschool. We noteren
zorgvuldig elke afwezigheid.
Al wie dus lessen miste, hetzij omwille van de één-buitenschoolse-activiteit-regel, hetzij omdat ze niet alle
gemiste lessen konden inhalen, schrijft dus best in voor de lente-tennisschool, want het is in de lentetennisschool dat de compensatie onder de vorm van korting zal toegepast worden.
Voor de betalingen van de lente-tennisschool, die normaliter altijd bij aanvang van de eerste les gebeuren, zullen
wij de mensen een week extra tijd geven om te betalen. Bij de eerste les kan dan vernomen worden wat de
precieze prijs is (lenteschool min compensatie) en tegen het eind van de tweede week kunnen dan alle betalingen
afgewerkt worden.
-- Compensatie voor abonnementsleden en lesvolgers:
Wordt momenteel aan gewerkt. Hoe de compensatieregeling er precies zal uitzien, laten we jullie weten in de loop
van maart.
-- Planning paasvakantie indoor:
Het jeugdtornooi en dubbeltornooi staan op het programma voor indoor in de paasvakantie. Het is wel nog
helemaal niet zeker dat dit zal kunnen doorgaan. Het jeugdtornooi maakt meer kans dan het dubbeltornooi.
-- Planning paasvakantie outdoor:
Inhaallessen en het spelen van de abonnementsleden staan op het programma voor outdoor in de paasvakantie.
Wel afhankelijk van het weer.....

-- Wijzigingen:
We brengen jullie zo snel mogelijk op de hoogte indien er zich wijzigingen zouden voordoen in de maatregelen en
proberen dan indien nodig te schakelen in onze planning.
-- Reservaties:
Alle reservaties gelden voorlopig voor outdoor!!!!
Voor de goede orde geven wij jullie ook nog eens ons overzicht mee:
Indoor

Outdoor

Cafetaria

Cafetaria verplicht gesloten
(voorlopige datum: 1 april)

Cafetaria verplicht gesloten
(voorlopige datum: 1 april)

Squash

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 april)

Niet van toepassing.

Tennislessen jeugd 2008 en jonger

De tennislessen gaan door!
Toegelaten indoor.

Niet van toepassing.

Tennislessen jeugd 2007 en ouder

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 april)

Outdoor mogelijk vanaf 1 maart.
(wel afhankelijk van het weer en
van bespeelbaarheid van de
terreinen) (check Facebook)

Tennislessen volwassenen

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 april)

Outdoor mogelijk vanaf 1 maart.
(wel afhankelijk van het weer en
van bespeelbaarheid van de
terreinen) (check Facebook)

Volwassenen reservaties leden

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 april)

Outdoor mogelijk vanaf 1 maart.
(wel afhankelijk van het weer en
van bespeelbaarheid van de
terreinen) (check Facebook)

PLANNING INHAALLESSEN (lees zeker ver genoeg door in de mail!)
Corona-proof: Maximum 4 spelers per terrein. We proberen ook zoveel mogelijk dezelfde spelers samen te zetten.
ZATERDAG 6 MAART

ZONDAG 7 MAART

17u30 tot 19u30:
Andreas Pecceu
Sarah Duyck

10u30 tot 12u30:
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Cies Gevers
Laurynn Van Brabandt
Basile Meeuws
Milan Ryckaert
Jonas Muylle

ZATERDAG 13 MAART

ZONDAG 14 MAART

17u30 tot 19u30:
Andreas Pecceu
Sarah Duyck

10u30 tot 12u30:
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Cies Gevers
Laurynn Van Brabandt
Briek Raes
Milan Ryckaert
Jonas Muylle

ZATERDAG 20 MAART

ZONDAG 21 MAART

17u30 tot 19u30:
Sarah Duyck

10u30 tot 12u30:
Jean Del'Haye
Cies Gevers
Milan Ryckaert

ZATERDAG 27 MAART

ZONDAG 28 MAART

17u30 tot 19u30:
Sarah Duyck

10u30 tot 12u30:
Jean Del'Haye
Cies Gevers
Milan Ryckaert

ZONDAG 4 APRIL

MAANDAG 5 APRIL

10u30 tot 12u30:
Jean Del'Haye
Cies Gevers

10u30 tot 12u30:
Jean Del'Haye
Cies Gevers

DINSDAG 6 APRIL

WOENSDAG 7 APRIL

10u00 tot 12u00:
Basile Seys
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Marte Pecceu
Aiko Pannekoucke
Jade Latruwe
Mathieu De Gussem
Laurynn Van Brabandt
Cies Gevers
Léon Bouckaert

10u00 tot 12u00:
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Laurynn Van Brabandt
Cies Gevers
Aiko Pannekoucke

16u30 tot 18u30:
Milan Ryckaert
Ruben Verschoot
Camille Dereckx
Florien Hommey
Tsion Van Cauwenberge
Jules Geeraerd
Martijn Lernout
Basile Meeuws
Emma Soete
Louise Soete
Ode Dehaene
Justine Outtier
Eline Blondeel
Wieze Platteeuw

17u00 tot 19u00:
Luca Speybrouck
Ina Pype
Jef Vandewalle
Vic Depinois
Jonas Muylle
Ilana Wolters
Pammy Versaevel
Alix Rousseeuw
19u00 tot 20u30:
Bram Lamaire (1 uur)
Sonja Begtas (1 uur)
Joanna Demunck
Robin Duyck
Nele Bille
Klaas Decramer
Jeroen De Schrijver
Marieke Saint Germain
Eleonora Lefere
Lies Van Elstlande
Evi Decuypere
Tracey Artois
Maaike Nottebaert
Edith Claus
Veerle Declercq
Dwight Moerman
Anske Dequeker

DONDERDAG 8 APRIL

VRIJDAG 9 APRIL

10u00 tot 12u00:
Basile Seys
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Marte Pecceu
Aiko Pannekoucke
Jade Latruwe
Mathieu De Gussem
Laurynn Van Brabandt
Cies Gevers
Léon Bouckaert

10u00 tot 12u00:
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Laurynn Van Brabandt
Cies Gevers
Aiko Pannekoucke

16u30 tot 18u30:
Milan Ryckaert
Ruben Verschoot
Camille Dereckx
Florien Hommey
Tsion Van Cauwenberge
Jules Geeraerd
Martijn Lernout
Basile Meeuws
Emma Soete
Louise Soete
Ode Dehaene
Justine Outtier
Eline Blondeel
Wieze Platteeuw

17u00 tot 19u00:
Luca Speybrouck
Ina Pype
Jef Vandewalle
Vic Depinois
Jonas Muylle
Ilana Wolters
Pammy Versaevel
Alix Rousseeuw
19u00 tot 20u30:
Bram Lamaire (1 uur)
Sonja Begtas (1 uur)
Joanna Demunck
Robin Duyck
Nele Bille
Klaas Decramer
Jeroen De Schrijver
Marieke Saint Germain
Eleonora Lefere
Lies Van Elstlande
Evi Decuypere
Tracey Artois
Maaike Nottebaert
Edith Claus
Veerle Declercq
Dwight Moerman
Anske Dequeker

ZATERDAG 10 APRIL

ZONDAG 11 APRIL

10u00 tot 12u00:
Basile Seys
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Marte Pecceu
Aiko Pannekoucke
Jade Latruwe
Mathieu De Gussem
Laurynn Van Brabandt
Cies Gevers
Léon Bouckaert

10u00 tot 12u00:
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Laurynn Van Brabandt
Cies Gevers
Aiko Pannekoucke

16u30 tot 18u30:
Milan Ryckaert
Ruben Verschoot
Camille Dereckx
Florien Hommey
Tsion Van Cauwenberge
Jules Geeraerd
Martijn Lernout
Basile Meeuws
Emma Soete
Louise Soete
Ode Dehaene
Justine Outtier
Eline Blondeel
Wieze Platteeuw

17u00 tot 19u00:
Luca Speybrouck
Ina Pype
Jef Vandewalle
Vic Depinois
Jonas Muylle
Ilana Wolters
Pammy Versaevel
Alix Rousseeuw
19u00 tot 20u30:
Bram Lamaire (1 uur)
Sonja Begtas (1 uur)
Joanna Demunck
Robin Duyck
Nele Bille
Klaas Decramer
Jeroen De Schrijver
Marieke Saint Germain
Eleonora Lefere
Lies Van Elstlande
Evi Decuypere
Tracey Artois
Maaike Nottebaert
Edith Claus
Veerle Declercq
Dwight Moerman
Anske Dequeker

DINSDAG 13 APRIL

WOENSDAG 14 APRIL

10u00 tot 12u00:
Basile Seys
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Marte Pecceu
Aiko Pannekoucke
Jade Latruwe
Mathieu De Gussem
Laurynn Van Brabandt
Cies Gevers
Léon Bouckaert

10u00 tot 12u00:
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Laurynn Van Brabandt
Cies Gevers
Aiko Pannekoucke

16u30 tot 18u30:
Milan Ryckaert
Ruben Verschoot
Camille Dereckx
Florien Hommey
Tsion Van Cauwenberge
Jules Geeraerd
Martijn Lernout
Basile Meeuws
Emma Soete
Louise Soete
Ode Dehaene
Justine Outtier
Eline Blondeel
Wieze Platteeuw

17u00 tot 19u00:
Luca Speybrouck
Ina Pype
Jef Vandewalle
Vic Depinois
Jonas Muylle
Ilana Wolters
Pammy Versaevel
Alix Rousseeuw
19u00 tot 20u30:
Bram Lamaire (1 uur)
Sonja Begtas (1 uur)
Joanna Demunck
Robin Duyck
Nele Bille
Klaas Decramer
Jeroen De Schrijver
Marieke Saint Germain
Lies Van Elstlande
Evi Decuypere
Tracey Artois
Maaike Nottebaert
Edith Claus
Veerle Declercq
Dwight Moerman
Anske Dequeker

DONDERDAG 15 APRIL

VRIJDAG 16 APRIL

10u00 tot 12u00:
Basile Seys
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Marte Pecceu
Aiko Pannekoucke
Jade Latruwe
Mathieu De Gussem
Laurynn Van Brabandt
Cies Gevers
Léon Bouckaert

10u00 tot 12u00:
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Laurynn Van Brabandt
Cies Gevers
Aiko Pannekoucke

16u30 tot 18u30:
Milan Ryckaert
Ruben Verschoot
Camille Dereckx
Florien Hommey
Tsion Van Cauwenberge
Jules Geeraerd
Martijn Lernout
Basile Meeuws
Ode Dehaene
Justine Outtier
Eline Blondeel
Wieze Platteeuw

17u00 tot 19u00:
Luca Speybrouck
Ina Pype
Jef Vandewalle
Vic Depinois
Jonas Muylle
Ilana Wolters
Pammy Versaevel
Alix Rousseeuw
19u00 tot 20u30:
Bram Lamaire (1 uur)
Sonja Begtas (1 uur)
Joanna Demunck
Robin Duyck
Nele Bille
Klaas Decramer
Jeroen De Schrijver
Marieke Saint Germain
Lies Van Elstlande
Evi Decuypere
Tracey Artois
Maaike Nottebaert
Edith Claus
Veerle Declercq
Dwight Moerman
Anske Dequeker

ZATERDAG 17 APRIL

ZONDAG 18 APRIL

10u00 tot 12u00:
Basile Seys
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Marte Pecceu
Aiko Pannekoucke
Jade Latruwe
Mathieu De Gussem
Laurynn Van Brabandt
Cies Gevers
Léon Bouckaert

10u00 tot 12u00:
Andreas Pecceu
Sarah Duyck
Leo He
Michiel Verleene
Jean Del'Haye
Laurynn Van Brabandt
Cies Gevers
Aiko Pannekoucke

16u30 tot 18u30:
Milan Ryckaert
Ruben Verschoot
Camille Dereckx
Florien Hommey
Tsion Van Cauwenberge
Jules Geeraerd
Martijn Lernout
Basile Meeuws
Ode Dehaene
Justine Outtier
Eline Blondeel
Wieze Platteeuw

17u00 tot 19u00:
Luca Speybrouck
Ina Pype
Jef Vandewalle
Vic Depinois
Jonas Muylle
Ilana Wolters
Pammy Versaevel
Alix Rousseeuw
19u00 tot 20u30:
Bram Lamaire (1 uur)
Sonja Begtas (1 uur)
Joanna Demunck
Robin Duyck
Nele Bille
Klaas Decramer
Jeroen De Schrijver
Marieke Saint Germain
Lies Van Elstlande
Evi Decuypere
Tracey Artois
Maaike Nottebaert
Edith Claus
Veerle Declercq
Dwight Moerman
Anske Dequeker

UPDATE VAN VRIJ 19/02/2021
SAMENVATTING MAATREGELEN TOT EN MET 28 FEBRUARI
-- Momenteel werken wij dagelijks op de buitenterreinen om die zo snel mogelijk speelklaar te
krijgen. Vermoedelijk / hopelijk krijgen we de terreinen in orde tegen 1 maart, zodat onze leden
en lesvolgers (van 2007 en ouder) terug kunnen herstarten. Er werd ook een planning
opgemaakt voor inhaallessen die we asap willen lanceren. Maar eerst moeten de terreinen nog
uitharden. We volgen de toestand van de terreinen van dag tot dag op, en brengen jullie
meteen op de hoogte van zodra we groen licht kunnen geven! Omdat niemand de terreinen
zou betreden nu ze nog in aanleg zijn en voordat wij teken geven dat er terug mag gespeeld
worden, zijn de poortjes van de terreinen momenteel gesloten. Het zou jammer zijn dat er
vertraging is of dat wij nadien terug terreinen moeten afsluiten of heraanleggen omdat ze
reeds kapot gespeeld werden van vóór dat we begonnen. Alvast dank voor jullie begrip.
-- Ondertussen doen ook geruchten weer de ronde dat er binnenkort misschien terug indoor
tennis zal toegelaten worden. Tennis Vlaanderen bood in een nieuwe poging opnieuw een
onderbouwd dossier in bij de politici in de hoop dat de overheid bij hun volgende overlegcomité
positief zou beslissen omtrent indoor tennis. Echter op heden is de voorlopige datum van het
Ministerieel Besluit nog steeds 1 april. Ook hier volgen we de situatie op, en zullen we
schakelen in onze organisatie indien er versoepelingen zouden zijn.
-- Hieronder volgt nog eens de samenvatting van de huidige stand van zaken:
Indoor
Outdoor
Cafetaria

Cafetaria verplicht gesloten
(voorlopige datum: 1 april)

Cafetaria verplicht gesloten
(voorlopige datum: 1 april)

Squash

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 april)

Niet van toepassing.

Tennislessen jeugd 2008 en jonger

De tennislessen gaan door!
Toegelaten indoor.

Niet van toepassing.

Tennislessen jeugd 2007 en ouder

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 april)
(hoop eerdere versoepelingen?)

Voorlopig niet mogelijk wegens
onbespeelbare buitenterreinen.
(nog een klein beetje geduld)

Tennislessen volwassenen

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 april)
(hoop eerdere versoepelingen?)

Voorlopig niet mogelijk wegens
onbespeelbare buitenterreinen.
(nog een klein beetje geduld)

Volwassenen reservaties leden

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 april)
(hoop eerdere versoepelingen?)

Voorlopig niet mogelijk wegens
onbespeelbare buitenterreinen.
(nog een klein beetje geduld)

UPDATE VAN ZAT 06/02/2021
SAMENVATTING MAATREGELEN TOT EN MET 21 FEBRUARI

-- De maatregelen zoals we die nu kennen (geen cafetaria - geen squash - geen indoor tennis
voor 2007 en ouder + volwassenen) werden door de overheid verlengd tot 1 april. Ze sluiten
echter geen vervroegde versoepelingen uit, maar we weten allemaal dat het proces van
versoepelingen slechts heel traag vordert....
-- Outdoor tennis: Helaas blijft het vriesweer volgens de weersvoorspellingen aanhouden tot en
met de krokusvakantie. Zolang het blijft vriezen kunnen wij de terreinen niet in gereedheid
brengen. Bij vriesweer komen de lijnen naar boven en zijn de terreinen "vals droog". (de
terreinen ogen op het zicht droog totdat je enkele minuten bezig bent en dan vormt zich een
modderpoel) Voor onze "heropstart outdoor tennis" moeten we dus weer een week schuiven.
(voorlopig geen outdoor tennis mogelijk tot en met 21 februari)
-- Ondertussen werken wij aan een compensatieregeling. Deze regeling zullen we pas kunnen
finaliseren eens we weten wanneer deze Corona-periode met opgelegd verbod zijn einddatum
bereikt. Wij horen dat er clubs zijn die niet zullen compenseren en zich beroepen op overmacht
(de sportclubs hebben het over het algemeen allemaal moeilijk), maar wij zullen onze lijn
doortrekken en een degelijke korting voorzien voor onze gedupeerde abonnementsleden en
lesvolgers. Hoewel ons aanbod van lessen voor 2008 en jonger blijft lopen, zullen wij bijkomend
ook de kinderen die lessen missen omdat ze verplicht moeten kiezen voor één buitenschoolse
activiteit, meenemen in onze compensatieregeling. We doen wat we kunnen, en proberen te
helpen waar mogelijk. In onze visie moeten we accepteren dat met Corona alle partijen
verliezen, op diverse vlakken. Als we allen solidair, empathisch en begripvol elkaars verlies
kunnen delen, dan geraken we er wel.
-- Ons plannetje om de krokusvakantie vol te plannen met inhaallessen mislukt bij deze ook. We
werken aan een alternatief plan om, van zodra outdoor tennis terug mogelijk is, inhaallessen te
organiseren op zaterdag en zondag.
-- Hieronder volgt nog eens de samenvatting van de huidige stand van zaken:
Indoor
Outdoor
Cafetaria

Cafetaria verplicht gesloten
(voorlopige datum: 1 april)

Cafetaria verplicht gesloten
(voorlopige datum: 1 april)

Squash

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 april)

Niet van toepassing.

Tennislessen jeugd 2008 en jonger

De tennislessen gaan door!
Toegelaten indoor.

Niet van toepassing.

Tennislessen jeugd 2007 en ouder

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 april)

Voorlopig niet mogelijk wegens
onbespeelbare buitenterreinen en
slechte weerprognose.

Tennislessen volwassenen

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 april)

Voorlopig niet mogelijk wegens
onbespeelbare buitenterreinen en
slechte weerprognose.

Volwassenen reservaties leden

Niet toegelaten indoor.
(voorlopige datum: 1 april)

Voorlopig niet mogelijk wegens
onbespeelbare buitenterreinen en
slechte weerprognose.

UPDATE VAN VRIJ 29/01/2021

SAMENVATTING MAATREGELEN TOT EN MET 14 FEBRUARI
-- Meteo: Men blijft regen en vries voorspellen voor de 2 weken die komen. Rekeninghoudend
met het feit dat wij na de regen -en vriesperiode de buitenterreinen nog een beetje moeten
heraanleggen, kunnen we niet anders dan onze maatregelen nog eens een week te verlengen.
Van zodra outdoor tennis terug mogelijk is, brengen we jullie meteen op de hoogte!
-- Nieuwe maatregelen van de overheid:
(we selecteren enkel die maatregelen die relevant zijn voor onze tennislessen en onze werking)
Kinderen mogen maar één buitenschoolse activiteit meer doen. Wie kiest voor tennis,
mag dus geen andere activiteit meer hebben, en ook vice versa, wie kiest voor een
andere sport of activiteit, mag dus niet langer komen tennissen.
De trainers moeten vanaf heden ook op het terrein verplicht een mondmasker dragen.
(uitzondering voor trainers die zelf actief meespelen met sterke competitiespelers, zij
mogen hun mondmasker in dat geval tijdelijk afdoen)
Ook voor jeugd 2008 en jonger worden alle tornooien geannuleerd tot en met de
krokusvakantie. (kan mogelijks nog verlengd worden)

Indoor

Outdoor

Cafetaria

Cafetaria verplicht gesloten Cafetaria verplicht gesloten

Squash

Niet toegelaten indoor.

Niet van toepassing.

Tennislessen jeugd 2008 en jonger De tennislessen gaan door!
Toegelaten indoor.

Niet van toepassing.

Tennislessen jeugd 2007 en ouder

Niet toegelaten indoor.

Voorlopig niet mogelijk
wegens onbespeelbare
buitenterreinen en slechte
weerprognose.

Tennislessen volwassenen

Niet toegelaten indoor.

Voorlopig niet mogelijk
wegens onbespeelbare
buitenterreinen en slechte
weerprognose.

Volwassenen reservaties leden

Niet toegelaten indoor.

Voorlopig niet mogelijk
wegens onbespeelbare
buitenterreinen en slechte
weerprognose.

UPDATE VAN ZAT 23/01/2021
SAMENVATTING MAATREGELEN TOT EN MET 7 FEBRUARI

Indoor

Outdoor

Cafetaria

Cafetaria verplicht gesloten Cafetaria verplicht gesloten

Squash

Niet toegelaten indoor.

Niet van toepassing.

Tennislessen jeugd 2008 en jonger De tennislessen gaan door!
Toegelaten indoor.

Niet van toepassing.

Tennislessen jeugd 2007 en ouder

Niet toegelaten indoor.

Voorlopig niet mogelijk
wegens onbespeelbare
buitenterreinen en slechte
weerprognose.

Tennislessen volwassenen

Niet toegelaten indoor.

Voorlopig niet mogelijk
wegens onbespeelbare
buitenterreinen en slechte
weerprognose.

Volwassenen reservaties leden

Niet toegelaten indoor.

Voorlopig niet mogelijk
wegens onbespeelbare
buitenterreinen en slechte
weerprognose.

UPDATE VAN MA 11/01/2021
SAMENVATTING MAATREGELEN TOT EN MET 24 JANUARI

Indoor
Cafetaria

Outdoor

Cafetaria verplicht gesloten Cafetaria verplicht gesloten

Squash

Niet toegelaten indoor.

Niet van toepassing.

Tennislessen jeugd 2008 en jonger De tennislessen gaan door!
Toegelaten indoor.

Niet van toepassing.

Tennislessen jeugd 2007 en ouder

Niet toegelaten indoor.

Voorlopig niet mogelijk
wegens onbespeelbare
buitenterreinen.

Tennislessen volwassenen

Niet toegelaten indoor.

Voorlopig niet mogelijk
wegens onbespeelbare
buitenterreinen.

Volwassenen reservaties leden

Niet toegelaten indoor.

Voorlopig niet mogelijk
wegens onbespeelbare
buitenterreinen.

UPDATE VAN ZO 03/01/2021
BELANGRIJKE MEDEDELING: Voorlopig geen outdoor tennis...
Wij schrappen voor eventjes de mogelijkheid om buiten te tennissen.
We stellen vast dat we in een periode beland zijn waarin de terreinen de tijd en de
kans niet meer krijgen om op te drogen.
Afgelopen weken heeft het veel geregend en was outdoor tennis geen enkele keer
mogelijk. Ook voor de volgende weken voorspelt men regen, sneeuw en vries.
Check toch af en toe eens op Facebook, want van zodra het weer het terug toelaat
brengen wij jullie meteen op de hoogte, of, misschien....mogen we tegen dan terug
indoor tennissen.....
Dus vanaf heden en voor onbepaalde tijd:
-- kunnen de volwassen leden niet langer buiten tennissen
-- gaan er geen lessen door voor 2007 en ouder + volwassenen
2008 en jonger kan wel nog steeds verder komen naar de lessen. Die mogen wel
indoor verder gezet worden.
We houden jullie op de hoogte van zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn!!

DE MAATREGELEN WORDEN VERLENGD
TOT EN MET 17 JANUARI

datum document: zo 29/11/2020

-- Alle maatregelen zoals hieronder beschreven (zwarte tekst - vorige nieuwsbrief) blijven dus
van kracht tot en met 17 januari.
-- Slecht nieuws:
Onze 3 kersttornooien (dubbel, jeugd, enkel) worden geannuleerd.
-- Goed nieuws:
In normale omstandigheden kan er een ganse maand niet gespeeld worden omdat onze
terreinen voorbehouden zijn voor tornooi, maar omdat onze kersttornooien geannuleerd
worden, kunnen de leden dit jaar dus uitzonderlijk toch blijven spelen in deze maand. Ook
zullen we van deze gelegenheid gebruik maken om te proberen zoveel mogelijk van de vele
genoteerde gemiste lessen in te halen. (zie verder)
-- Ter herinnering: De laatste lessen van de tennisschool (deel 1).
laatste maandagles op 30/11
laatste dinsdagles op 1/12
laatste woensdagles op 9/12 (week later want we moeten Wapenstilstand nog inhalen)
laatste donderdagles op 3/12
laatste vrijdagles op 4/12
laatste zaterdagles op 5/12
De tennisschool (deel 2) herneemt dan terug na de kerstvakantie, met dezelfde maatregelen
zoals nu.
-- Inhaallessen:
Op donderdag 10/12 wordt de planning voor de inhaallessen opgemaakt en kort daarna mag u
dus mail verwachten. We zullen proberen zoveel mogelijk gemiste lessen in te halen in de
kerstvakantie en de dagen ervóór. Echter we weten niet zeker als we alle lessen zullen kunnen
inhalen, want voor 2007 en ouder zijn we afhankelijk van het weer en van de bespeelbaarheid
van de terreinen. We zullen dagelijks blijven communiceren via de Facebook van TC Yper om
te laten weten als de inhaallessen zullen doorgaan of niet. Zowiezo zullen we de lijst
nauwlettend updaten en telkens afvinken als iemand is kunnen komen inhalen. Wie na de
kerstvakantie nog steeds gemiste lessen tegoed heeft zal dan op een later moment op de hoogte
gebracht worden hoe we die zullen inhalen. Wordt zorgvuldig opgevolgd!
-- Evaluatie en vooruitzichten:
We brengen jullie meteen op de hoogte van zodra er versoepelingen zouden zijn.
De evaluatie van deze "Corona 2 - periode" maken we achteraf.
Hieronder vindt u de vorige nieuwsbrief. (zwarte tekst) Dezelfde maatregelen blijven van
kracht.
ER IS DUIDELIJKHEID !!!!!

datum document: woe 4/11/2020

ER KAN GETENNIST WORDEN - ALLE LEEFTIJDEN - (vanaf vrijdag 6/11)

MET EEN VERHOOGDE FOCUS OP 1,5 M AFSTAND IN ALLE SITUATIES VOOR
IEDEREEN DIE OUDER IS DAN 12 JAAR
Het sportcomplex gaat vanaf vrijdag 6/11 terug open, en herneemt zijn activiteiten, weliswaar
volgens de maatregelen die van kracht zijn.
Dit betekent:

LEES HET DOCUMENT AANDACHTIG EN VOLLEDIG !!!!

HET GEBOUW:
Mag enkel gebruikt worden, met mondmaskerplicht,
1) als doorgang (geen samenscholingen!!!!)
2) om de muntbakjes van de buitenverlichting te bedienen (enkel 50-cent-stukken, wees voorzien!!)
3) om de reserveringscomputer te bedienen
4) om naar het toilet te gaan indien echt nodig
Is verboden:
-- fitness
-- squash
-- indoor tennis (verboden voor 2007 en ouder + volwassenen)
-- cafetaria
-- kleedkamers
-- geen toeschouwers toegelaten (ouders mogen hun kinderen voor de tennisles dus enkel afzetten
en nadien terug ophalen)
-- het terrasmeubilair moet worden weggenomen om samenscholingen tegen te gaan
TENNISSCHOOL VOOR 2008 EN JONGER:
De tennislessen kunnen BLIJVEN DOORGAAN - INDOOR - ZONDER BEPERKINGEN.
TENNISSCHOOL VOOR 2007 EN OUDER + DE VOLWASSENEN:
De tennislessen kunnen BLIJVEN DOORGAAN - OUTDOOR - MET REGELS.
-- maximum 4 personen per terrein
-- bij groepen van 4 spelers op het terrein moet de trainer dus les geven van op het paadje die
rondom de terreinen ligt of van op het terrein ernaast indien dit vrij is, zodat er geen 5e persoon op
het terrein komt, en zodat de afstand zeker bewaard wordt
Zorg dus dat je warmer gekleed bent, en dat je outdoor schoeisel draagt.
!!!!! Opgelet !!!!! Ook voor sommige getalenteerde jongere spelers die vaak meetrainen met de
oudere spelers, bestaat de kans dat er outdoor zal getraind worden. Wees er op voorzien !!!!!
RESERVATIES VOLWASSEN LEDEN:

ER MAG GETENNIST WORDEN - OUTDOOR - ENKELSPEL EN DUBBELSPEL met verhoogde focus op 1,5 m afstand in alle situaties
(= regelgeving voor 2007 en ouder + volwassenen)
De matchtrainingen voor volwassenen, die een uniek concept zijn
(met trots kunnen wij stellen dat geen enkele andere club zonder meerprijs extra speelmomenten
aanbiedt aan zijn leden - enkel bewijs van lidmaatschap is voldoende voor deelname),
worden tijdelijk opgeschort,
zo komt heel wat plaats vrij voor de leden om te reserveren met hun ticket op de 3 verlichte
buitenterreinen (vooral veel extra mogelijkheden op maandagavond, de ganse zaterdag, en de
ganse zondag!!!)
Het reserveringsplatform werd reeds aangepast en zal nu tijdelijk gelden voor de buitenreservaties.
Terrein 4, die niet verlicht is, staat telkens vanaf 16u30 geblokkeerd met titel "geen verlichting" en
kan dus niet op gespeeld worden 's avonds. Er kan WEL gereserveerd worden op de terreinen 1, 2
en 3. (Overdag kan natuurlijk wel gespeeld worden op alle 5 de buitenterreinen.)
SLECHT WEER, DE GEVOLGEN, EVALUATIE, EN VOORUITZICHTEN:
!!!!!! Bij slecht weer mogen 2007 en ouder + de volwassenen NIET spelen indoor !!!!!!
-- inzake gemiste lessen:
Op do 29/10, vrij 30/10 en zat 31/10 konden de lessen niet doorgaan omwille van de aankondiging
van de lockdown en de chaos die ermee gepaard ging. Met de nieuwe regels (verplicht outdoor
tennis voor 2007 en ouder) zullen er voor de oudere spelers onvermijdelijk nog lessen wegvallen
door slecht weer. We leggen een lijst aan en noteren consequent wie wanneer lessen mist en zullen
nadien, wanneer de situatie terug genormaliseerd is, mededelen hoe we de gemiste lessen zullen
compenseren.
-- inzake onbespeelbare buitenterreinen:
Zodat jullie geen nutteloze verplaatsingen zouden moeten doen, zullen wij dagelijks op onze
Facebook-pagina meedelen als de buitenterreinen bespeelbaar zijn of niet, en wat de
weersvoorspellingen zijn, en als tennis dus zal kunnen doorgaan of niet die dag.
-- inzake evaluatie:
Rekening houdende met de week sluiting, en, afhankelijk van
1) hoe deze aangepaste periode verloopt
en
2) hoe lang deze maatregelen zullen duren,
zal nadien, wanneer de situatie terug genormaliseerd is, beslist worden hoe er naar de leden toe
gecompenseerd zal worden.
-- inzake vooruitzichten:
We volgen de situatie zeer nauwlettend op en brengen jullie van zodra mogelijk op de hoogte indien
er versoepelingen of verstrengingen aan de orde zouden zijn. We doen ons best om ons mailbestand
up to date te houden zodat iedereen onze mailings ontvangt. De maatregelen zijn streng, maar wij
proberen zo goed mogelijk te anticiperen zodat onze leden, op een veilige manier, toch hun geliefde
hobby zouden kunnen uitoefenen. Alvast dank voor jullie begrip en medewerking!!

