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Wie is TC Sofoco?
TC Sofoco is de tennisclub van de personeelsvereniging Sofoco van het OCMW
Brugge en is aangesloten bij Tennis Vlaanderen onder het nummer 2176.

Een greep uit het aanbod van TC Sofoco
4 gravelterreinen met verlichting.
Een originele seizoensopening begin april.
Tennislessen voor beginners en gevorderden zowel jeugd als volwassenen.
Aanbod afhankelijk van de vraag.
Legendarische “ thema dubbelavonden” voor iedereen.
Indoortennis van september tot april (TC Brughia – betalend).
Diverse extra-sportieve activiteiten georganiseerd door ons feestcomité
(kerstwandeling , BBQ , …)
Aangesloten bij Tennis Vlaanderen waardoor je ook aan alle activiteiten
georganiseerd door TV kan deelnemen (tornooien, enz..)
Deelname aan interclub (nu ook voor 50 en 60 plussers op dinsdag)
Nieuw vanaf 2018 : lidmaatschap niet-spelend lid (zie
inschrijvingsformulier) , zo neemt de partner of sympathisant ook deel aan
de niet-sportieve activiteiten!

Kortom de club waar je wil bijhoren !!

Hoe word ik lid van TC Sofoco?
Lid worden kan slechts als aan volgende formaliteiten is voldaan:
•
•

betaling van het lidgeld EN
terugsturen/bezorgen van het inschrijvingsformulier

+

=

Pas op het ogenblik dat de formaliteiten zijn vervuld (je hebt betaald en TC
Sofoco heeft jouw inschrijvingsformulier ontvangen) krijg je op je persoonlijk Emailadres een bevestigende mail van Tennis Vlaanderen.

Dus : opgave e-mailadres NOODZAKELIJK

INSCHRIJVINGSFORMULIER verplicht in te
vullen en terug te bezorgen !!
PS: voor de tennissers die reeds aangesloten zijn bij Tennis Vlaanderen :
Controleer en pas eventueel je persoonlijke gegevens aan in de databank
van Tennis Vlaanderen
Werkwijze : ga naar
www.tennisvlaanderen.be
rechts bovenaan

inloggen

uw Tennis Vlaanderen lidnummer invullen (7 cijfers)
wachtwoord invullen
Hier kan je al je persoonlijke gegevens controleren en eventueel
aanpassen

Wat kost het ?

• het jaarlijks lidgeld bedraagt € 85. Indien je uiterlijk op 31 januari betaalt
mag je € 10 in mindering brengen.
• Kinderen tot 12 jaar betalen €55. Indien je uiterlijk op 31 januari betaalt
mag je € 10 in mindering brengen.
• Een inschrijving is volledig als TC Sofoco het lidgeld heeft ontvangen EN
als we over jouw correcte gegevens beschikken (inschrijvingsformulier).

Wat krijg ik voor mijn inschrijving?
Tennissen op onze 4 gravelterreinen met verlichting van 8u tot 22u (dus steeds
speelgelegenheid!). De terreinen zijn gelegen aan het OCMW gebouw , achter
kinderdagverblijf “De Blauwe Lelie”.
Deelname aan alle activiteiten van TC Sofoco.
Deelname aan alle door Tennis Vlaanderen georganiseerd activiteiten.
Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de heel ruime, moderne
kleedkamers en sanitaire faciliteiten van het OCMW-complex.
Wij hopen je eerstdaags als lid te mogen verwelkomen!
BELANGRIJKE OPMERKING IVM DE GDPR-PRIVACYWETGEVING!

Door lid te worden van TC SOFOCO aanvaard je expliciet de verwerking van uw
persoonsgegevens door de club.
De algemene gegevensverwerking ligt in ons geval hoofdzakelijk bij Tennis
Vlaanderen (TV) die de gegevens van de leden verzamelt en actualiseert. Als club ,
aangesloten bij TV, gaan wij ervan uit dat ze met de persoonsgegevens op een
correcte, wettelijke manier omgaan.
Van onze kant garandeert TC SOFOCO dat de ons verstrekte gegevens (naam,
adres, geboortedatum, mailadres, telefoon en gsm nummer) enkel worden gebruikt
voor interne communicatie. Dit voor zowel de spelende als de niet-spelende leden.
Op geen enkele wijze worden de gegevens doorgespeeld aan derden (voor
commerciële en/of andere doeleinden).
Wij verwachten ook van alle leden, die per toeval via TC SOFOCO in het bezit
zouden komen van persoonsgegevens van andere leden, dat ze dezelfde
confidentialiteit in acht nemen.
Het eventuele datalek dient onmiddellijk aan TC SOFOCO (tc.sofoco@gmail.com) te
worden gemeld zodat de nodige maatregelen kunnen worden genomen.
Verdere toelichting kan op het secretariaat van de club worden bekomen.

Verantwoordelijken TC Sofoco
De stuurgroep van TC Sofoco bestaat uit:
Lode Vanooteghem
Voorzitter
Penningmeester
Martin Dejonckheere
Secretaris
Interclub verantwoordelijke
Eric Van de Cappelle
Bestuurslid
Paul Jonckheere
Bestuurslid

Secretariaatsadres:
TC SOFOCO
p/a Martin Dejonckheere
Albrecht Rodenbachstraat 27
8020 Oostkamp
gsm 0475 / 417252
E-mail: tc.sofoco@gmail.com
web: www.tcsofoco.be (in voorbereiding)
IBAN BE72 0682 0247 6716

Sportieve groeten ,
TC Sofoco

