
TC Moorslede
Handleiding lidmaatschap aanvragen of vernieuwen
Vanaf 2021 werken we met het abonnementensysteem van Tennis Vlaanderen.

Voor bestaande leden betekent dit dat ze zich nu voor dit seizoen moeten 
aanmelden via de website van Tennis Vlaanderen en daar intekenen op een 
abonnement naar keuze. Hiervoor moet je inloggen en in jouw dashboard op de 
link “TC Moorslede” klikken. Daarna volg je deze handleiding vanaf halfweg pagina 
2 – Knop lid worden.  Is TC Moorslede niet jouw hoofdclub, volg dan de handleiding 
voor nieuwe leden hieronder.

Voor nieuwe leden volstaat het om de richtlijnen in deze handleiding te volgen.

Surf naar www.tennisvlaanderen.be en kies in het zoekscherm de zoekfunctie 
“Club”

In het vak “Clubnummer” geef je het clubnummer 2191 in. Klik onderaan op de 
knop “Zoeken” om TC Moorslede te vinden

http://www.tennisvlaanderen.be/


Je krijgt het aantal gevonden clubs en als enig resultaat TC Moorslede. Klik 
onder “Clubnaam” op de link “TC Moorslede” om in het clubdashboard te 
belanden. 

Je belandt op die manier op het clubdashboard van TC Moorslede. Scroll wat 
naar beneden om de rubriek “Tarieven” te ontdekken. Onder deze rubriek 
vind je de knop “Lid worden” (aan de rechterzijde vind je ook nog de link 
“Toon alle tarieven, kortingen en toeslagen” die je kunt gebruiken om alle 
tarieven te raadplegen).

Klik op de knop “Lid worden”. Je krijgt volgend scherm. Kies daar “Ja” of 
“Nee” als antwoord op de vraag of je al eerder lid was van Tennis Vlaanderen.

Kies je voor nee, dan word je uitgenodigd om jouw gegevens in te voeren. 
Kies je voor ja, dan word je verzocht om in te loggen als dat nog niet het 
geval. Na het inloggen zie je al jouw gegevens (wijzig ze indien nodig). Zodra 
de gegevens juist zijn, klik je op volgende.



Je kunt eventueel extra gezinsleden aanduiden. Deze kunnen zowel al lid zijn 
(geweest) van Tennis Vlaanderen (typ de familienaam in het zoekvak en klik 
op de juiste persoon) of volledig nieuwe leden zijn. Ingegeven leden staan 
rechts vermeld.

Er komt telkens een voorstel voor mogelijke tarieven. Voor tweede 
gezinsleden, kies je het tarief met korting. Kies zo alle gewenste tarieven en 
als alles in orde is, klik je op volgende. Je krijgt een overzicht van de namen en 
de gekozen tarieven.  Klik op bevestigen als alles in orde is. Je krijgt een mail 
dat je abonnement is aangevraagd.



Wij controleren de abonnementsaanvraag zo snel mogelijk. Zodra dit gebeurd 
is, krijg je een tweede mail. Daarin vind je een link naar het bestelformulier 
met overschrijvingsformulier.

(Zie volgende pagina)



Via de link “Bekijk de details van dit abonnement” kun je nog eens alles 
overlopen. Soms werd het abonnement nog aangepast als je een verkeerde 
formule koos.

Is alles in orde voor jou (en eventueel jouw gezin), klik dan op de link “Klik 
hier” om het bestelformulier met overschrijvingsformulier te downloaden. 
Voer de overschrijving uit om effectief lid te worden voor het komend 
seizoen.

Zodra je betaald hebt en dit in het systeem verwerkt werd, krijg je een laatste 
mail met de bevestiging en een link naar het attest voor de mutualiteit.

(Zie volgende pagina)



Ter info: enkel voor 2021 moeten ook alle bestaande leden deze procedure 
doorlopen. Vanaf volgens seizoen volstaat het op de link “Abonnement 
hernieuwen” te klikken om in te tekenen voor het volgend seizoen.

In elk geval: nu al hartelijk dank voor jullie (hernieuwd) lidmaatschap bij onze 
club! 

Het bestuur van TC Moorslede,

Johan, Linsey, Stefan en Wim.
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