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1 : Wat heeft TC Servio te bieden 

TC Servio is een familiale club, waar het aangename aan het 

sportieve wordt gekoppeld. We hebben spelers van alle 

leeftijden. Er heerst een gemoedelijke sfeer en de club is gekend 

voor zijn ambiance. 

TC Servio heeft 3 buitenterreinen in gravel met kunstverlichting. 

 

Dit zijn de voordelen voor leden : 

 gratis toegang tot de terreinen  

 toegang tot het clubhuis en sanitair 

 drank aan verminderde prijs in de honesty bar 

 lidmaatschap van Tennis Vlaanderen 

 verzekering tegen sportongevallen 

 deelname aan het clubtornooi 

 mogelijkheid om het clubhuis te huren voor een feest 

Niet TC Servio leden mogen enkel tennissen op onze terreinen 

onder volgende voorwaarden : 

 spelen tegen een lid van TC Servio 

 indien het geen interclub is : 10€ forfait betalen via 

payconiq met de vermelding : gastspeler 

 TC Servio is niet aansprakelijk voor gebeurlijke 

ongevallen 



2 : Clubhuis 

Het clubhuis (of terrein 4) is het hart van de club. Hier wordt na 

een partijtje tennis nagepraat en worden vriendschapsbanden 

gesmeed. Leden kunnen een of meerdere drankjes nuttigen aan 

de honesty bar.  

 

De deur van het clubhuis (1) kan geopend worden met een code 

die door de leden is gekend : ___________ 

De Wifi code in het clubhuis is : ___________ 

De kleedkamers zijn bereikbaar via een andere deur (3). De 

sleutel hiervan hangt naast de bar. Zowel de kleedkamer voor 

heren als de kleedkamer voor dames hebben een douche ter 

beschikking. 

  



3 : Honesty bar 

De bar in TC Servio is zonder bediening. De leden mogen 

zichzelf bedienen (en trakteren) en hun consumpties aanduiden 

op het hier onder afgebeelde drankbriefje. Leden gebruiken het 

(witte) drankbriefje aan verminderd tarief.  

 

Er wordt verwacht dat alle consumpties eerlijk worden 

aangegeven. Je kan afrekenen met payconiq of via 

overschrijving iedere maand. Gelieve jouw keuze aan te duiden 

op het drankbriefje. In beide gevallen moet het ingevulde en 

ondertekende drankbriefje gedeponeerd worden in de 

barbrievenbus.  

Niet leden mogen zichzelf niet bedienen. Zij worden bediend 

door clubleden. Hun consumpties worden genoteerd op het 

(gekleurde) drankbriefje aan normaal tarief. Bij voorkeur betalen 

ze met payconiq. Ook deze drankbriefjes moeten in de 

barbrievenbus.  

Dagelijks wordt gecontroleerd of de aangegeven drank 

overeenkomt met de effectieve consumptie. 



    4 : Terrein reglement 

1. Elk speeluur moet worden gereserveerd via het reservatie-

systeem op de website van Tennis Vlaanderen. 

2. Tennisschoenen (= schoenen met een ondiep visgraat profiel) 

zijn verplicht. Andere sportschoenen met dieper profiel zijn niet 

toegelaten omdat deze de gravel beschadigen. 

3. Bij droog weer moet het terrein gesproeid worden vóór gebruik.  

4. Na elke tennisbeurt moet het terrein volledig geveegd worden. Na 

het vegen hang je het sleepnet terug aan de haak. Lijnen worden 

indien nodig geveegd met de lijnborstel. 

 

5. Terreinen dienen netjes (zonder afval) achtergelaten te worden. 

6. Indien de terreinen te nat (zichtbare watervlekken) liggen mag 

er niet gespeeld worden. 

7. De club kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke 

ongevallen of diefstal. 

8. Toeschouwers zijn van harte welkom in de toeschouwerszone, 

niet op het terrein 



5 : Tennis Vlaanderen  

Tennis Vlaanderen is de overkoepelende federatie van alle 

tennisclubs in Vlaanderen.  

 

Als lid van TC Servio word je automatisch lid van Tennis 

Vlaanderen en krijg je een login en paswoord voor hun website.  

Verder laat dit ook toe om : 

 Een terrein te reserveren 

 Deel te nemen aan tornooien 

 Mee te spelen met interclub 

Tennis Vlaanderen is ook beschikbaar als app voor de smart 

phone. 

Als lid van TC Servio en dus ook van Tennis Vlaanderen ben je 

automatisch verzekerd tegen sportongevallen. 

Mocht er zich een ongeval voordoen, geef dit dan zo snel 

mogelijk door aan bestuurslid Dominique : 0497 61 16 11  



6 Terrein reserveren 

Via de website of app van Tennis Vlaanderen kan je een terrein 

reserveren. Hierbij moet je aanduiden met wie je wenst te spelen. 

Na bevestiging zullen de spelers een bericht krijgen van Tennis 

Vlaanderen dat het terrein voor hen voorbehouden is. 

Het is slechts mogelijk om maximaal 2 uren aan reservaties te 

hebben. Van zodra een gereserveerd uur verlopen is, is het weer 

mogelijk om verder te reserveren. Het maximum van 2 uren geldt 

niet enkel voor degene die de reservatie heeft aangemaakt, maar 

voor ieder die als speler werd aangegeven. 

 

  



7 : (Re)Start to tennis 

Ben je nog niet zeker of tennis iets voor jou is ? Deze formule 

biedt de gelegenheid om eens van tennis te proeven, zonder dat 

je het engagement moet aangaan om een jaar lidgeld te betalen.  

Voor de prijs van 75€ krijg je : 

 6  x 1 uur tennisles 

 op een vast uur ’s avonds in de week of zaterdag VM 

 in kleine groepjes van 4 beginners 

 van een gediplomeerde leraar 

 sportongevallenverzekering 

 gebruik van raket en ballen 

Nodig : tennisschoenen en sportieve kledij 

 

Wens je nadien lid te worden van de club, dan wordt de 75€ 

afgetrokken van het lidgeld. 

Bij interesse : contacteer tcservio@gmail.com  



8 : Lidgelden 
 

Lidgelden 2020 

Jongeren tot 12 jaar  (niet na 18 uur)   60 € 

Jongeren tot 18 jaar  (niet na 18 uur)   75 € 

Volwassenen (> 18 jaar) 130 € 

Gezinsabonnement  

2 volwassenen > 18 jaar gedomicilieerd 
op hetzelfde adres 
 
Extra kind ten laste < 18 jaar   
Extra kind ten laste > 18 jaar   

 

220 € 
  

  40 € 
  80 €  

Vast uur (enkel terrein 3)   80 € extra  

65+ (niet na 18 uur) 100 € 

 

opmerking : jongeren < 18 mogen na 18 uur spelen indien ze 

betalen zoals een volwassene. 

 

Was u reeds lid in 2019 : het volstaat om uw lidgeld te betalen. 

Was u nog geen lid : mail naar tcservio@gmail.com  volgende 

gegevens : 

 naam; voornaam; geboortedatum 

 adres 

 telefoon nummer ; dit nummer mag zichtbaar zijn voor 
andere leden van TC Servio : ja of neen 

 e-mail adres 

 mutualiteit 



9 TOSS avonden 

 

Iedere vrijdag avond wordt er op TC Servio getosst. Dit wil 

zeggen dat er uit de aanwezigen gekozen wordt wie tegen wie 

zal spelen. Je hoeft niet te reserveren en je weet ook niet op 

voorhand met wie je zal spelen. Toss avonden zijn ideaal om 

andere clubleden te leren kennen. De aanwezige toss 

verantwoordelijke ziet erop toe dat de gekozen teams 

evenwichtig zijn samengesteld zodat het spel voor iedereen 

plezant is. Er worden dubbels gespeeld van 1 set. Daarna wordt 

het terrein vrijgemaakt voor de volgende 4 spelers en heb je de 

tijd om aan de bar uitgebreid kennis te maken met je 

medespelers, tot het weer aan jouw beurt is om het terrein op te 

gaan. 

Je kan ook toetreden tot de Toss-Whatsapp groep zodat je weet 

wie er die vrijdag aanwezig zal zijn. Indien interesse : contacteer 

tcservio@gmail.com 

De thema toss avonden bij TC Servio zijn legendarisch. Hierbij 

neemt een team de bediening van de bar over en wordt het 

clubhuis in een speciale sfeer ondergedompeld. Kijk op de 

activiteitenkalender of volg de TC Servio media.   



10 : Activiteiten en feesten 

Van de leden van TC Servio is gekend dat ze graag en goed 

feesten. Ieder lid of team van leden mag een activiteit 

organiseren (bijvoorbeeld een thema-toss) en mag hiervoor een  

budget vragen bij het bestuur. Voorwaarde : 

 de activiteit is toegankelijk voor alle clubleden 

 de activiteit wordt > 3 weken op voorhand gepland 

 de activiteit wordt aangekondigd via TC Servio media 

 de bar inkomsten zijn voor de club 

 de gemaakte kosten worden bewezen 

 

 



11 : Interclub 

Interclub betekent dat een team van leden van TC Servio het 

opneemt tegen een team van een andere tennisclub. Een 

interclub ontmoeting duurt een halve dag en gaat meestal door 

op zaterdag of zondag namiddag (naargelang de reeks). 

In april tot juni is er aparte interclub voor heren en voor dames. 

Er worden telkens 4 enkels en 2 dubbels gespeeld. De 

ontmoeting gaat door in TC Servio of op verplaatsing (binnen 

West-Vlaanderen). Nadat de 6 matchen gespeeld zijn, wordt de 

ontmoeting afgerond met een etentje. 

Door in te schrijven in een reeks die overeenkomt met jouw 

spelniveau (punten) ben je zeker dat je uitkomt tegen spelers van 

gelijkwaardig kaliber. 

In augustus tot september is er gemengde interclub. Hier bestaat 

een team uit 2 heren en 2 dames. Er worden een dubbel heren, 

een dubbel dames en 2 dubbels gemengd gespeeld. 

Heb je interesse om in een interclub team te spelen : laat het 

weten via tcservio@gmail.com 

  



12 : Huur van het clubhuis 

Zoek je een zaaltje voor een (familie)feest, een communie of een 

andere gelegenheid, dan kan je als lid het clubhuis afhuren voor 

een dag. 

De prijs hiervoor is 125€ + 125€ waarborg. 

De drank moet afgenomen worden van de bar aan de geldende 

prijzen voor leden.  

Bij interesse : contacteer tcservio@gmail.com 

Er zal (indien de datum past) een huurovereenkomst opgemaakt 

worden.  

  



13 : Bestuursteam 

 

1 Wim  Serruys voorzitter    

2 Bart Vercruysse vice voorzitter & sponsoring  

3 Brecht Bekaert leden administratie & interclub  

4 Els Vanhalst  financiën & bar   

5 Sharon Carrein  communicatie & clubhuis   

6 Kristof Devolder start to tennis    

7 Dominique Folens ongevallenverzekering  

8 Raf De Schrijver clubtornooien    

 

Vragen ?  Stuur ons een mailtje via tcservio@gmail.com 



14 : Contact 

e-mail : tcservio@gmail.com 

adres : Ledegemstraat 138 Moorsele 8560 

 

https://tcservio.blogspot.com/ 

https://www.facebook.com/TCServio/ 

betaling :    BE18 4663 3563 5165       of     payconiq 

 

mailto:tcservio@gmail.com
https://tcservio.blogspot.com/
https://www.facebook.com/TCServio/

