CLUBBLAD T.C. ‘T ZAND
Jaargang 36

april 2018

Paviljoen
Secretariaat
Beneluxlaan 78
Sleenerf 1
5042 WS Tilburg 5035 GV Tilburg
013-4684895
013-4683338

INHOUD
Van het bestuur, ledenvergadering ………………….…………………………... 4-5
Wintercompetitie en Try Outsports..…………………………………………………6
Samenwerking Wilkins Sports………………………………………………………..7
Ladiesnight ………………………………..………………………………………...9-10
Toernooikalender senioren en jeugd …...…………………………………….11-13

Volgend clubblad: januari 2019
Kopij inleveren vóór 31 december 2018
op bovenstaand redactieadres

Samenstelling bestuur
Penningmeester
Louis van de Pas
Ralph Bunchestraat 12
5051 KX Goirle
tel. 5349096

Secretaris
Rietje van de Ven
Sleenerf 1
5035 GV Tilburg
tel. 4683338

Beheerszaken
Nico Donders

Ledenadministratie
Cees v.d. Wouw
Rooi Hartenpark 46
5038 NL Tilburg
4671496

Toernooien
Huub van Hal
Linatestraat 10
5042 PP Tilburg
06-12702008

Publiciteit
Martijn Elesen
Herwijnenstraat 37
5045 GP Tilburg
5705287

Tennisclub ’t Zand
Paviljoen
Beneluxlaan 78
Correspondentie Sleenerf 1
Website
www.tctzand.nl
Email:
melesen@tctzand.nl

Mr. J.H. de Pontplein 45
5041 GC Tilburg

013-4673290

5042 WS Tilburg tel. 4684895
5035 GV Tilburg

Pasjes geldig maken voor het nieuwe tennisseizoen
Als uw betaling binnen is, kunt u vanaf maandag 26 maart 2018 met uw pasje
naar het paviljoen komen. Het pasje wordt aan de achterzijde voorzien van een
nieuwe sticker waarop staat dat het geldig is van 1 april 2018 tot en met 31
maart 2019.
Wanneer je gaat tennissen, geef dan je pasje aan de bar af.

Binnen onze vereniging bestaat de regel dat je 4 bardiensten draait.
Daarom het DRINGEND VERZOEK: Wil iedere senior zijn/haar
bardiensten wanneer dit nog niet gebeurd is, zo spoedig mogelijk
invullen?
Bedankt voor je medewerking.
Verslag ledenvergadering 20 februari 2018
Aanwezig 27 leden.
Afwezig met bericht van verhindering; 2 leden.
1. De vergadering wordt om 20.30 u geopend.
2. Financiën: het financieel verslag wordt doorgenomen.
3. Contributie en lesgelden: beide worden niet verhoogd.
4. Consumptieprijzen: ook deze worden niet verhoogd.
Het bestuur zal in een volgende vergadering beslissen over het merk bier.
5. Bardiensten senioren: zijn goed verlopen. In verband met het vertrek van
Hans, onze beheerder, word besloten dat iedereen voortaan 4 bardiensten
gaat draaien
Dit is nodig om het paviljoen zoveel mogelijk open te houden.
Op zaterdag– en zondagmiddag is het paviljoen dicht: er wordt dan
nauwelijks getennist.
Men kan dan gebruikmaken van de sleutel: zie hiervoor de lijst van
sleutelhouders op het raam bij de parkeerplaats.

6. Afscheid van Hans is op zaterdag 31 maart. Men ontvangt hierover nog
een uitnodiging via de mail.
7. De werkzaamheden van Hans worden verdeeld over vrijwilligers.
Er komt ook nog een halve dag een extra poetshulp.
8. Pasjes geldig maken: vanaf 11 maart hangt het nieuwe rooster
in het paviljoen.
Verzoek om bardiensten op tijd in te vullen; er ontstaan dan geen grote
gaten, die dan door de barcommissie moeten worden ingevuld.
9. Ledenwerving: op dit moment zijn er 180 leden. Het is moeilijk om aan
leden te krijgen. Uiteraard moet het aantal niet te laag worden.
Dit is nog niet aan de orde.
10. Evaluatie vrijwilligers is goed gegaan. In november hebben wij
de vrijwilligers met een feestje bedankt.
11. Toernooikalender: deze wordt besproken. De toernooien voor de jeugd
hebben speciale aandacht vanwege enkele vertrokken
jeugdcommissieleden.
Wij gaan op zoek naar opvolging.
Voor het spek-in-de-pantoernooi zijn al 2 organisatoren bekend.
12. Sponsoring: er is een begin gemaakt met de sponsoring met Wilkins
Sports. Afgelopen seizoen werden er bijvoorbeeld shirts beschikbaar
gesteld voor de teamcompetitie.
13. Rondvraag
- Wanneer 2 mensen bardienst hebben, mag dan1 persoon toch tennissen?
Dit wordt in het bestuur besproken.
- Afscheid Hans. Er komt een cadeau namens het bestuur.
Leden kunnen zelf samen wat regelen.
- Baanonderhoud: er wordt een nieuwe offerte aangevraagd, waarbij
1x per jaar groot onderhoud. De rest wordt door de club uitgevoerd.
14. Sluiting van de vergadering om 22.00uur.

Wintercompetitie 2017-2018
Ook dit jaar werd er weer een wintercompetitie gespeeld.
Op zondag 18 maart werd deze afgesloten met een toernooi,
waarbij de meeste deelnemers/deelneemstersactief waren.
Door ziekte en blessures waren er enkele afmeldingen.
Ger had echter door nieuwe koppels te maken een goed schema
voor deze dag in elkaar geknutseld.
Het weer werkte eindelijk mee.
Na afloop was er uiteraard tijd voor een hapje en een drankje.
De winnaars van de verschillende categorieen werden bekend
gemaakt.
Zij ontvingen een kleine attentie van de toernooicommissie.
Wij konden terugkijken op een geslaagd evenement.

Try out sports in maart
Een leuke groep jongens en meisjes maakte in maart weer voor
de eerste keer kennis met de tennisport.
Vier weken op een rij waren ze op vrijdagmiddag op onze tennisbanen
aan de Beneluxlaan te bewonderen.
Het is altijd een leuk gezicht om deze kinderen bezig te zien met
hun eerste stappen op een tennisbaan.
De kinderen kregen ook nu weer een mooi aanbod om lessen te gaan volgen
bij onze vereniging.
Alle vrijwilligers die geholpen hebben op deze middagen,
willen wij hartelijk bedanken.

.

TC ‘t Zand—Wilkins Sports
TC ‘t Zand heeft een nieuwe sponsor gevonden: Wilkins Sports dat een mooie, grote
sportzaak op Stappegoor heeft. Je kunt hier uiteraard ook voor tennismaterialen
terecht.
Wilkins Sports heeft een uitstekende service en personeel dat je op een vriendelijke
manier
ontvangt en je daarbij goed op weg helpt.
Er zullen ook speciale ledenaanbiedingen komen.
Daarnaast komt er een groot reclamedoek op een hekwerk te hangen.
Bij toernooien zal de naam Wilkins Sports zichtbaar zijn op banieren.
In de teamcompetitie dragen teams een gesponsord t-shirt met hun teamnaam erop.

Op donderdag 12 april werd de eerste ladiesnight van het nieuwe tennisseizoen gehouden.
Twintig dames zorgden voor vijf volle banen. Om klokslag 19.00 uur werd gestart met de 1e
ronde.
Er werd met veel enthousiasme gespeeld. Een half uur later stond de 2e ronde op het
programma,
waarbij nieuwe koppels werden gevormd.
Daarna was er een verdiende pauze: de appelflappen, gesponsord door Meesterbakker van
Iersel,
lieten zich goed smaken.
Na een kwartier stond men klaar voor de laatste ronde. Door de invallende duisternis kon er
bijna
tot kwart voor negen gespeeld worden.
Moe, maar voldaan werden de eerste drankjes aangerukt.
O.a. de dubbele trappist liet zich goed smaken.
Huub als lid van de toernooicommissie had voor iedereen voor een prijsje gezorgd.
Bij 3 prijsjes zat een extra consumptiebon.
Al met al een leuke en geslaagde avond

TOERNOOI KALENDER
SENIOREN

2018 – 2019

DATUM
ZONDAG
25 FEBRUARI 2018

TOERNOOI
‘SNERT’ TOERNOOI

ZONDAG
18 MAART 2018

FINALEDAG WINTERCOMPETITIE

DONDERDAG
12 APRIL 2018

LADIES NIGHT

DONDERDAG
19 APRIL 2018

MENS NIGHT

zondag
15 april 2018

€ 3,00

DONDERDAG
17 MEI 2018

MIX NIGHT

zondag
13 mei 2018

€ 3,00

22 APRIL 2018
t/m
21 OKTOBER 2018

ZOMERCOMPETITIE

van
25 maart 2018
t/m
zondag 13 april 2018

-----ZONDAG
28 OKTOBER 2018

-----------FINALEDAG
ZOMERCOMPETITIE

DINSDAG
18 SEPTEMBER
2018

DAMES
INSTUIF TOERNOOI MET LUNCH

ZONDAG
7 OKTOBER 2018

HEREN
INSTUIF TOERNOOI
‘SPEK IN DE PAN’

18 NOVEMBER 2018
t/m
17 MAART 2019
---------ZONDAG
24 MAART 2019

WINTERCOMPETITIE
--------FINALEDAG
WINTERCOMPETITIE

INSCHRIJFDATUM
zondag
18 februari 2018

zondag
8 april 2018

INSCHRIJF
€ 3,00

€ 3,00
PER
ONDERDEEL
€ 3,00

€ 3,00
PER
ONDERDEEL

Organisatie door
Ger Sanders

Organisatie
door twee dames

Organisatie door
twee heren
van
zondag 28 oktober
2018
t/m
zondag 11 november
2018
Organisatie door
Ger Sanders

€ 3,00
PER
ONDERDEEL

vervolg senioren
TOERNOOIKALENDER
2018 – 2019
ZONDAG
24 FEBRUARI 2019

DONDERDAGAVOND
19.00 uur - 21.00 uur
31 mei, 7 juni,
14 juni, 28 juni 2018

DONDERDAGAVOND
19.00 uur - 21.00 uur
6 sept, 13 sept, 20 sept
en 27 september 2018

‘SNERT’ TOERNOOI

zondag 17 februari
2019

€ 3,00

Team van dames en heren.
Ieder team speelt:
1 x herendubbel, 1 x
damesdubbel
1 x mix dubbel, 1 x heren en
1 x damessingle in
wedstrijden van half uur

INSCHRIJVEN
van
7 mei 2018
t/m
25 mei 2018

INSCHRIJF
€ 15,00
PER TEAM

Team van dames en heren.
Ieder team speelt:
1 x herendubbel, 1 x
damesdubbel
1 x mix dubbel, 1 x heren en
1 x dames single in
wedstrijden van half uur

INSCHRIJVEN
van
17 aug 2018
t/m
zondag
26 aug 2018

INSCHRIJF
€ 15,00
PER TEAM

TRY-OUT SPORTS

OP VRIJDAG
KENNISMAKEN MET
2 MAART 2018
VERSCHILLENDE SPORTEN
9 MAART 2018
VOOR KINDEREN
16 MAART 2018
AANGEBODEN DOOR GEMEENTE
23 MAART 2018
TILBURG

TOERNOOI KALENDER

2018 – 2019

JEUGD
DATUM

TOERNOOI

van 7 mei t/m
30 september 2018

LADDERCOMPETITIE

ZATERDAG
26 MEI 2018

KINDER TENNIS MIDDAG
voor kinderen t/m 16 jaar
(clubleden)

ZONDAGMIDDAG
1 JULI 2018

KIND – OUDER
TOERNOOI
voor kind (t/m 16 jaar)
met vader, moeder, oma,
opa, oom, tante,
buurman, etc
één persoon is clublid
KINDER TENNIS MIDDAG
voor kinderen t/m 16 jaar
(clubleden)

ZATERDAG
22 SEPTEMBER 2018

UITERSTE
INSCHRIJFDATUM
van 1 april t/m
22 april 2018
(voor meivakantie)
zaterdag
18 mei 2018
(Pinksteren)

INSCHRIJF
GELD
GRATIS

GRATIS

zondag
24 juni 2018
GRATIS

zaterdag
15 september 2018

GRATIS

