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ETC heeft net als het vorige seizoen de aanmelding tot lid,  vereenvoudigd en gedigitaliseerd. De procedure 

verloopt snel en eenvoudig… 

Ga naar de website van ETC Essen (http://www.etc-essen.com) en klik vervolgens vanaf de home-page, aan 

de linkerzijde, op „ lidmaatschap“. 

 

Neem op deze pagina kennis van de verschillende 2016 tarieven en wanneer gewenst kunt u, via een you-

tube filmpje, het stappenplan nader bekijken, hoe u zich bij de vereniging digitaal kunt aansluiten. 

 

 

Als u vervolgens drukt op de „button“  Activeer uw lidmaatschap hier ! wordt u automatisch doorgestuurd 

naar de site van Tennis Vlaanderen, alwaar u een overzicht verkrijgt van de actuele tarieven. 
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Vervolgens verkrijgt u, na het drukken op de button, onderstaand overzicht van alle tarieven en 

abonnementsvormen aangaande het seizoen 2016 : 

 

 

Druk nu vervolgens op „Lid worden“. 

Was je reeds vooraf ingelogd, binnen de site van Tennis Vlaanderen, dan wordt onmiddelijk het scherm 

getoond met je persoonlijke gegevens, (zie onderstaand), reeds ingevuld. Deze persoonlijke gegevens kun je 

indien nodig aanpassen of aanvullen vooraleer je verder gaat. 

Ben je niet ingelogd én ben je reeds aangesloten bij Tennis Vlaanderen? Kies dan voor „Ja“ in onderstaand 

scherm en log eerst in voordat je verder gaat. 
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Was je nog nooit lid van ETC en/of Tennis Vlaanderen? Kies dan voor „Nee“ in bovenstaand scherm en geef je 

persoonlijke gegevens in. 

 

In het volgende scherm kan je, indien gewenst, meerdere personen (bv. andere familieleden) toevoegen aan 

het abonnement. 

- Wil je geen extra personen aanduiden, ga dan direct naar „volgende“ 

- Je hebt de keuze om 

 

o Bestaande leden van ETC en/of Tennis Vlaanderen op te zoeken en toe te voegen. Toegevoegde 

personen worden rechtstreeks geplaatst onder de aangeduide personen 

 



 
Lid worden van Essense Inter T.C. seizoen 2016                

 

 

Februari 2016  pagina 4 

 

o Ofwel leden in te geven die nog geen lid zijn van ETC en/of Tennis Vlaanderen. Vul hun gegevens 

in! 

 

Op basis van jouw ingevulde gegevens doet het programma voor jou een voorstel. 
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- Er wordt daarbij gezocht naar het beste tarief: bv. een gezinsabonnement bestaat uit minimaal 3 

personen (wonende op hetzelfde adres!!).  Als dit tarief duurder is dan bijvoorbeeld het tarief van 1 

volwassene + 2 jeugdleden, dan wordt deze laatste gekozen. 

- Indien de tarieven niet uniek (bv. een overlap van de geboortedata) zijn voor 1 of meerdere leden 

binnen het abonnement, zal er geen tarief kunnen bepaald worden. De aanvraag wordt wel verstuurd 

als je klikt op „Bevestigen“ en de club zal dan zelf nadien een tarief voor jou bepalen. 

Daarna bevestig je de inschrijving. 

 

 

Na bevestiging verschijnt je aanvraag op je spelersdashboard en kan je daar de status verder opvolgen. Indien gewenst 

kan je het volledige abonnement via „i“ bekijken en eventueel aanpassen of verwijderen. 

Opgelet: het abonnement dient daarna nog verwerkt te worden binnen het secretariaat van de club. Wijzigen of 

verwijderen van het abonnement kann zolang de club het abonnement nog niet heeft verwerkt. 

Na inschrijving, wijziging of verwijdering van een abonnement op de website, wordt een e-mail gestuurd naar alle 

leden van dat abonnement ter bevestiging. 

Onderstaand zie je hoe de mail eruit ziet welke na het aanvragen van een abonnement, door ETC/Tennis Vlaanderen, 

wordt toegezonden. 
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Als het abonnement door het secretariaat is nagezien en wordt goedgekeurd verkrijgt u wederom een bevestiging 

middels onderstaande e-mail : 
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Bij voornoemde e-mail wordt een rekeningrapport meegezonden, zie onderstaand : 

 

Het aangegeven bedrag dient u over te schrijven naar het rekeningnummer van Essense Inter T.C. 

BE60733114240970, gelieve de gestructureerde mededeling duidelijk in uw overschrijving te vermelden! 

U kunt ten allen tijde uw actuele status van het abonnement inzien via uw spelerdashboard binnen de site van Tennis 

Vlaanderen. Zie onderstaand voorbeeld : 
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Na betaling van het abonnement zal het secretariaat van Essense Inter T.C. u (her-) aansluiten bij Tennis Vlaanderen 

en de vereniging, ook hiervan krijgt u een bevestigingsmail, zie onderstaand: 
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ETC leden welke deelnemen aan het interclub seizoen 2016, zijn bij het opgeven van de ploegen  reeds aangemeldt bij 

Tennis Vlaanderen. Het secretariaat zal de interclub spelers/speelsters separaat aanmelden voor een abonnement (is 

doorgevoerd op 14 februari 2016!), waarna men via e-mail een bevestiging ontvangt met een rekeningrapport.  

Gelieve het bijbehorende lidmaatschapsgeld uiterlijk voor 11 maart 2016 te voldoen, om uw deelname aan 

voornoemde interclub NIET in gevaar te brengen. 

 

Bij eventuele vragen kunt u deze richten aan het secretariaat, via het e-mailadres  

secretariaat@etc-essen.com 

 

 


