
VOORZITTER

voorzitter@tclo.be

0475 23 73 63

Michel is voor velen geen 
onbekende. Lid van TCLO sinds 
mensenheugenis.
De voorzitter is verantwoordelijk 
voor het reilen en zeilen van de 
club, comités en bestuur.
Bij Michel kan je altijd terecht 
voor alle TCLO aangelegenheden 
en meer.

Michel
KNAEPKENS

ONDERVOORZITTER

voorzitter@tclo.be

0485 41 30 33

Ondervoorzitter neemt de taken 
over van de voorzitter wanneer 
deze niet aanwezig is.
Bij Jacques kan je ook te allen 
tijde terecht voor alle zaken 
aangaande TCLO.

Jacques
BEKAERT

Raad van Bestuur 2019-2021

Zit je met een vraag, idee of wens je iets te bespreken?  Contacteer ons op bovenstaande mailadressen of GSM nummers, of post jouw geschreven bericht in de bestuurs-postbus thv ingang kleedkamers-toiletten.

Tennisclub Linkeroever

PENNINGMEESTER

administratie@tclo.be

0486 75 01 89

Monique is verantwoordelijk 
voor het financiële beleid en de 
boekhouding. Zij behandelt 
samen met Kristel Hermans en 
Linda Cant als comité 
Administratie ook de 
ziekenfondsattesten, 
verzekeringsaangiften en 
ledenadministratie.

Monique
JESPERS

SPORT & JEUGD

sport@tclo.be
jeugd@tclo.be
0478 38 91 67

Voor alle vragen die te maken 
hebben met sportactiviteiten, 
kan je je wenden tot Dave.
Dave zorgt ervoor dat je zo goed 
mogelijk aan de juiste info wordt 
geholpen, samen met Danielle 
Stappers. Vanaf 2020 kan je ook 
bij hen terecht voor Jeugd, 
Jeugdbeleid en Tennislessen.

David
DE NEEF

PROCESS IMPROVEMENT 
& COMMUNICATIE

info@tclo.be

0486 12 33 77

Is er een proces wat kan worden 
verbeterd, dan kan je contact 
opnemen met David. Ook alles 
aangaande communicatie valt 
onder zijn verantwoordelijkheid. 
David staat tevens in voor tclo.be 
website, het algemene mail-
beheer en lange termijn planning 
van onze club.

David
SCHROONS

FEEST

feest@tclo.be

0479 66 85 37

Heb je een idee voor iets leuks op 
de club dan kan je contact 
opnemen met Marina.
Bij haar en het hele feestcomité 
kan je steeds terecht voor feesten 
en vermakelijkheden.

Marina
VERBEECK
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