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  www.tctumkens.be        TC Tumkens 
clubnummer 7085 bij Tennis Vlaanderen 

kick-off 2019 
WAAR & WANNEER? 
Net zoals vorig jaar organiseert onze club in september een Kick-Off. 
 
We hopen je te mogen verwelkomen op zaterdag 21 september aan de tennisterreinen van sporthal de 
Tumkens. Dit jaar beginnen we er vroeger aan dan bij de vorige editie, vanaf 13u vinden er initiaties plaats 
die gevolgd worden door de finale van de Tumkens Cup. Afsluiten doen we vanaf 18u30 met onze barbecue. 

TENNISINITATIES 

VOOR WIE? 
Vorig jaar waren de tennisinitiaties een succes. Daarom organiseren we ze ook dit jaar als startevent van 
de Kick-Off. 
Ken jij iemand die graag op een ongedwongen manier met tennis wil kennismaken? Dan zijn onze 
tennisinitaties daar de ideale manier voor! Bovendien is het niet nodig om lid te zijn van onze club en zijn ze 
gratis. 
 
Tussen 13u en 15u vinden er doorlopend initiaties plaats en dit zowel voor jeugd als voor volwassenen. We 
zorgen ervoor dat er iedere 30 minuten de mogelijkheid is om in een initiatie in te stappen. 
Ben je na de initiatie overtuigd? Dan is er niet alleen de mogelijkheid om meer info te bekomen van onze 
club, maar kan je je ook onmiddellijk lid maken! 

MATERIAAL 
Voor de initiaties voorziet de club al het nodige materiaal. Er zullen tennisrackets en uiteraard ook 

tennisballen voorzien zijn. We verwachten je uiteraard wel in sportkledij op onze tennisterreinen. 

FINALE TUMKENS CUP 2019 
Na de tennisinitiaties staan onze leden in de picture tijdens de Kick-Off. 
 
Het clubkampioenschap is al enkele jaren een nieuwe vaste afspraak in september. De finales van dit 
clubkampioenschap worden afgewerkt vanaf 15u30, dus na de initiaties en voor de barbecue. De ideale 
manier voor niet-leden om de sfeer binnen onze club te proeven en voor leden de kans om zijn of haar 
tennismakker(s) aan te moedigen. 
 
Na de finale is er uiteraard nog een prijsuitreiking waarbij de nieuwe clubkampioenen voor een eerste keer 
mogen pronken met onze wisselbeker. 



 

Kick-Off  2 

LEDENBARBECUE 
Afsluiten gebeurt net als vorig jaar met een gezellig barbecue, aan het kleine zaaltje naast de cafetaria. 
Vanaf 18u30 hopen we een boel leden en hun familie te mogen verwelkomen voor het slot van wat, met de 
hulp van de weergoden, een toffe tennisdag is geweest. 
 
Let op: Door de geringe belangstelling voor onze barbecue vorig jaar, zal er dit jaar pas een barbecue 

worden georganiseerd vanaf 20 ingeschreven personen. 
 Indien er geen 20 inschrijvingen zijn, zal de barbecue worden vervangen door een kleine receptie 

met drank en versnaperingen. 

INSCHRIJVEN 
Om te kunnen inschrijven voor de barbecue, moet je lid zijn van onze club.  
 
Inschrijven voor onze barbecue kan tot en met zondag 15 september via de website:  
www.tctumkens.be/activiteiten. 

PRIJZEN 
In de prijs zijn het aperitief, de barbecue à volonté met dessert en 1 drankje inbegrepen. 
Kinderen tot en met 12 jaar, zowel leden als niet-leden, kunnen inschrijven aan een gunstigere prijs. 
 

leden (> 12 jaar) (L) niet-leden (> 12 jaar) (NL) kinderen (t.e.m. 12 jaar) (K) 

€ 20,00/pers € 25,00/pers € 15,00/pers 

 
Gelieve het bedrag tijdig over te schrijven, met vermelding van je naam en aantal personen (per categorie), 
op volgend rekeningnummer: BE33 0688 9743 6246. 
 

Bv. NAAM LID TC TUMKENS : 1 L – 1NL – 2K 
 (1 volwassene-lid – 1 volwassene-niet lid – 2 kinderen t.e.m. 12 jaar) 
 
Let op: Je bent pas ingeschreven voor onze barbecue als zowel je inschrijvingsgegevens als de betaling 

zijn geregistreerd. De club behoudt zich het recht om mensen te weigeren wiens inschrijving 
niet in orde is. 

PROGRAMMA ONDER VOORBEHOUD 
13u00 Tennisinitiaties voor jeugd en volwassenen (tot 15u00) 
15u30 Tumkens Cup  FINALE 
18u00 Tumkens Cup  PRIJSUITREIKING 
18u30 Ledenbarbecue 

http://tc-detumkens.be/clubnieuws/winter-kick-off-2017

