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Een hartelijk welkom aan alle nieuwe leden van tennisclub ‘t Zand. 

Wij hopen dat jullie veel tennisplezier gaan beleven. 

  

Pasjes geldig maken voor het nieuwe tennisseizoen 

Als uw betaling binnen is, kunt u 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 2013 tot en met 31 maart 2014. 

 

Ledenbijeenkomst 

Op dinsdag 19 februari 2013 hielden wij onze jaarlijkse ledenbijeenkomst  

in het paviljoen. 

Er kwamen hierbij enkele belangrijke zaken aan de orde. 

De contributie, die niet verhoogd hoeft te worden. In deze minder economische tij-

den is dit toch wel een opsteker. Dit geldt eveneens voor de lesgelden. 

De prijzen in het paviljoen willen wij eveneens op hetzelfde niveau handhaven. 

Het onderwerp “verlichting van de banen” houdt ons het gehele seizoen al bezig. 

Binnen het bestuur kwam dit verschillende keren ter sprake. 

Er is een enquête gehouden onder de seniorleden. Uiteindelijk zijn wij tot de slotsom 

gekomen dat de aanleg van verlichting geen haalbare kaart is.  De reserves die wij 

hebben, willen wij in ieder geval achter de hand houden voor het vervangen  

van de banen, wanneer dit nodig is.  

Een ander aandachtspunt is het ledenaantal van onze club. Evenals bij onze zusterver-

enigingen en in andere sporten is het met name moeilijk om de jeugd aan ons te bin-

den. Via BOTS hebben wij in ieder geval een goede ingang om de jeugd kennis te laten 

maken met tennis. 

Daarnaast zullen wij via de media meer van ons laten horen. 

Ideeën van onze leden zijn van harte welkom. 

 

Hieronder vind je het volledige verslag van de ledenvergadering. 
 

1. OPENING 

De vergadering wordt om 20.30 uur geopend 

2. TOELICHTING  ONTWIKKELING FINANCIEN. 

Het financieel jaarverslag over 2012 wordt doorgenomen. Hieruit blijkt dat de ten-

nisclub met het huidige aantal leden (ca. 300) nog steeds in de positieve cijfers 

blijft. 

3. CONTRIBUTIE EN LESGELDEN 

De contributie voor het seizoen 2013/2014 wordt niet verhoogd. Er worden het ko-

mende seizoen maar 18 tennislessen gegeven, daardoor is het makkelijker om een uit-

gevallen les nog in te halen. Ook het lesgeld wordt niet verhoogd. 

 
 

VAN HET BESTUUR 
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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 

Prof. Gimbrèrelaan 129 

5037 EH Tilburg 

tel. 4673290 

Ledenadministratie 

Cees v.d. Wouw 

Olijfstraat 4 

5037 EA Tilburg 

4671496 

Toernooien 

Huub van Hal 

Linatestraat 10 

5042 PP Tilburg 

5357644 

Publiciteit 

Martijn Elesen 

Herwijnenstraat 37 

5045 GP Tilburg 

5705287 

Tennisclub ’t Zand 

Paviljoen  Beneluxlaan 78  5042 WS Tilburg tel. 4684895 

Correspondentie Sleenerf 1   5035 GV Tilburg 

Website:              www.tctzand.nl 

Email:                   melesen@tctzand.nl 
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      (vervolg verslag ledenvergadering) 
 
 

     4.CONSUMPTIEPRIJZEN. 

De consumptieprijzen worden dit jaar niet verhoogd, tenzij de leveranciers zelf de 

prijzen extreem verhogen. 

5. BARBEHEER DOOR SENIOREN 

     Het barbeheer loopt goed. Wel wordt verzocht om door te geven aan Hans of  

     iemand van het bestuur, als iemand die bardienst heeft niet op komt dagen,  

     er kan dan een nieuwe dienst voor die persoon ingepland worden.  

6. NIEUWE ROOSTER 

De  nieuwe lijsten waarop de bardiensten ingevuld kunnen worden, komen op 10 

maart in het paviljoen te hangen. Het winterrooster gaat vanaf dit jaar in op 1 ok-

tober. 

7. PASJES NIEUWE SEIZOEN. 

Als er is betaald kunt u in het paviljoen een nieuwe sticker halen voor het komende 

seizoen die u achterop het pasje kunt plakken. Vriendelijk verzoek om de oude stic-

ker alvast thuis te verwijderen. 

8. TOERNOOIKALENDER. 

De toernooikalender wordt besproken en daarna goedgekeurd. De kalender komt in 

het paviljoen te hangen en wordt ook afgedrukt in het clubblad en op de website 

gezet. 

9. CLUBBLAD, ADVERTENTIES, RECLAMEDOEKEN EN SPONSORING 

Het clubblad komt een aantal keren per jaar uit en wordt ook naar de leden ge-

maild. Wat betreft sponsoring en reclamedoeken is het erg rustig, nieuwe ideeen 

zijn van harte welkom. 

10. VERLICHTING VAN 2 BANEN. 

Aan de enquete over de verlichting hebben 53 mensen meegedaan, dat is 25% van 

onze senioren. Deze enquete wordt doorgenomen.  De aanwezige leden begrijpen 

dat het op dit moment niet haalbaar is om verlichting op de banen aan de leggen. De 

kosten hiervoor zijn te hoog. Bovendien moeten over een paar jaar de banen weer 

vervangen worden en dat is belangrijker. Het is op dit moment ook moeilijk om geld 

te lenen. Het bestuur zal nog een keer terugkomen op de verlichting, waarschijnlijk 

in het clubblad. 

11. RONDVRAAG 

Martijn Elesen: als mensen een ander e-mailadres krijgen, geef dat dan aan hem 

door, anders blijft het bestand niet uptodate 

 
 
 
 
 
 
 Pagina 5 



pagina 6 

 

 

 

 
 
 
 

Pag. 6 

 

DRINGEND VERZOEK: Wil iedere senior zijn/haar 3 bardiensten zo snel  

mogelijk invullen, wanneer je dit nog niet gedaan hebt, 

De lijsten hangen op het prikbord in het paviljoen. 

 

Website 

 

Wij hebben sinds enkele jaren een nieuwe website, die goed onderhouden wordt. 

Van een aantal evenementen worden verslagen gemaakt met foto’s die je terug kunt zien    

op de site. Enkele leden maken wellicht ook foto’s van bijzondere evenementen. 

Wanneer die leuk zijn om op de website te plaatsen, stuur ze dan op  

of neem contact op met Martijn Elesen. 

 

Op www.tctzand.nl is het een en ander na te lezen. Ook leden kunnen hun bijdrage  

leveren door een mail te sturen naar melesen@tctzand.nl       

 
 

Berichtgeving via mail 

 

Het aankondigen van toernooien, het clubblad, de ledenlijst van onze vereniging:  

dit zijn allemaal zaken die wij sinds afgelopen jaar begonnen zijn mee over de mail  

te sturen. 

Het blijkt in de praktijk echter dat wij niet iedereen bereiken. 

Dit komt omdat wij nog steeds niet van iedereen een (goed)  mailadres hebben; 

Ook merken wij dat e-mails geretourneerd worden, omdat de mailbox te vol is. 

 

Wanneer U afgelopen seizoen geen enkel bericht via de mail heeft ontvangen,  

dan is bovenstaand op U van toepassing. 

Wij verzoeken U dan om een berichtje te sturen via de website (contact) of rechtstreeks 

 via het mailadres: melesen@tctzand.nl 
 
 

Polo’s/sweaters 

 

Dit jaar zijn we gestart met de verkoop van blauwe (clubkleur) polo’s en sweaters met op-

druk van het logo van onze vereniging. De eerste bestellingen zijn reeds binnen. 

Het blijft mogelijk om hiervan gebruik te maken. Vul hiervoor in het paviljoen het formu-

lier in en geef het geld aan Hans. Dus je moet hierbij wel vooraf betalen! 
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Op deze bladzijde houden wij U op de hoogte van de ontwikkelingen 

van de Positoos. 
 

Wilt U door middel van het sparen van Positoos Tennisclub ’t Zand  

financieel steunen? 

 

Wat zijn Positoos? 

Met Positoos spaart u snel en eenvoudig honderden euro’s per jaar  

bij de aangesloten winkeliersin uw eigen buurt. U spaart voor u zelf 

en de club in de verhouding 60%-40%. 

Als Positoos-spaarder ontvangt u een persoonlijke spaarpas met chip. 

Geef bij iedere aankoopuw pas af en de positoos worden automatisch bijgeschreven. 

U ontvangt de korting in de vorm van Positoos en u kunt gebruik maken van speciale 

acties en aanbiedingen. 

De aangesloten ondernemers zijn te herkennen aan een raam of deursticker met het 

logovan Positoos en staan op www.Positoos.nl  Ook onze sponsors (clubblad en websi-

te) nemen deel aan Positoos. Café Anvers en de Sinjoor, DA de Heijhoef, Jurgens 

Optiek en kapsalon Cas v.d. Broek zijn uw bestedingen en onze steun meer dan 

waard. 

 

1 Positoo is 1 eurocent waard. Met uw Positoos pas kunt u, indien het saldo toerei-

kend is,ook betalen. 

Meer dan 120 ondernemers in de gemeente Tilburg zijn aangesloten bij Positoos. 

De kosten voor het aanschaffen van de pas worden betaald door T.C. ’t Zand, 

mits u deze club als begunstigde aangeeft voor de 40 % van de door u gespaarde  

Positoos. 

De jaarlijkse bijdrage van de pas worden vanaf het 2de jaar verrekend met uw ge-

spaarde Positoos,het kost u dus geen geld. 

 

Als u geïnteresseerd bent en T.C. ’t Zand op deze manier wilt steunen, reageer dan  

via  een formulier in het paviljoen. 

Wij verzorgen voor het opsturen daarvan. 
 

Tussenstand positoos 

Er doen inmiddels ruim 70  leden mee. 

Zij hebben ervoor gezorgd dat TC ‘t Zand ongeveer € 250,- intussen heeft mogen 

bijschrijven op haar rekening.  

 

Een voorbeeld 

Elke week doen wij (familie Elesen)boodschappen bij de PLUS. 

Op onze passen gingen  4300 positoos naar de vereni- ging.  

(1 Positoo is 1 eurocent waard) = € 43,00 

 

Wanneer alle leden meedoen, verdienen wij als  

vereniging een flink bedrag!! Pagina 7 
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.Ledenadministratie 

 

Het gebruik van de nieuw ingevoerde pasjes werkt goed,. 

Wij vragen dan ook aan u zodra de pasjes weer gereed gemaakt moeten worden voor het 

nieuw seizoen 2013-2014 zelf de sticker aan de achterzijde te verwijderen,. 

Dat scheelt ons een hoop werk en u hoeft niet al te lang te wachten. 
 

Verloren pasje 

 

Het pasje blijft eigendom van de club, bij verlies zal een nieuw pasje aangemaakt            

moeten worden. 

De kosten hiervoor zijn voor aspiranten € 3,00 en voor senioren € 5,00  

en u dient er weer een pasfoto bij te voegen. 
 

Geldigheid 
Het pasje is steeds geldig vanaf 1 april tot 31 maart van het jaar daaropvolgend. 

 

Zijn er wijzigingen van telefoon, adres of email, als u dit ook aan de ledenadministratie 

doorgeeft (cene2@hotmail.com)dan kunnen we onze ledenadministratie up to date houden 

(dit gebeurt helaas te weinig). 

Ook via de website kunt U wijzigingen doorgeven. 
 

Leden werven 

 

Jullie kunnen ook bijdrage aan het ledenbestand; vraag eens rond in de familiekring,  

vrienden of collega’s of ze het leuk vinden om te komen tennissen bij tennisclub ’t zand. 

Nodig ze uit voor een introductie partijtje. 

 
Het aanbrengen van een nieuw lid  
Hier staat natuurlijk iets tegenover, als meerjarig lid van tennisclub ’t Zand:                        

geeft u een aspirant- of juniorlid op; gratis één consumptiekaart,                                              

geeft u een seniorlid op; gratis 2 consumptiekaarten. 

Bij het aanbrengen van meer dan 4 leden, dan krijgt u een eervolle vermelding                    

in het volgende clubblad. 
 

Rechtstreeks mailen met de ledenadministratie voor wijzigingen e.d kan                                   

via Cene2@hotmail.com Cees van de Wouw. 
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Afsluiting mix competitie, 

 

Op 24 maart om 12.00 uur zijn we gestart met de afsluiting  

van de mix competitie. 

Het weer zat ons niet mee, koud maar toch droog; 

wij hadden dus toch een beetje geluk ? 

We hadden de competitie al ingedeeld:helaas waren er 3 afzeggingen. 

Met wat aanpassingen konden we toch spelen. 

 

Dit jaar hadden we de mannen van poule A laten spelen met  

de dames van poule B 

Dit was zeer goed gelukt: we kregen van iedereen  

een compliment voor de indelingen. 

Tussendoor hadden we hapjes die toch nog voor wat opwarming gaven. 

 

Na het toernooi was er de prijsuitreiking van de competitie. 

De lijst van de gespeelde wedstrijden waren door sommige spelers  

slecht ingevuld of zelfs helemaal niet. 

We konden uiteindelijk toch de stand opmaken. 

Dit leverde het volgende plaatje op: 

 

In Poule A waren A. Visser en W. Corsten de winnaars 

en in poule B waren dit J.de. Leeuw en A Meijs.  

De prijzen waren weer beschikbaar gesteld door A.Visser: 

een dinerbon van Anvers. 

 

We hopen dat er dit jaar voor de mixcompetitie weer  

veel mensen inschrijven. 

 

Met vriendelijke groet,  

Joann Vermeer, Paul Spanings.  

 

Bardienst 

Vanwege het, door diverse leden, foutief toepas- sen 

van de regel: tennissen tijdens je bardienst, de af-

gelopen seizoenen, is het vanaf 1 april 2012 niet 

meer toegestaan om tijdens je 3 “verplichte bar-

diensten”,zelf te tennissen.Het gaat immers om 

maar 3 momenten per jaar.Wij rekenen op ieders 

medewerking. 

Barcommissie en bestuur 
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TENNISLESSEN 2013/2014 

De eerste 4 vrijdagen van maart 2013 hebben de try out sports lessen via 

Bots weer plaatsgevonden. 

Ongeveer 95 kinderen van diverse Tilburgse basisscholen hadden zich inge-

schreven voor deze lessen. 

 In werkelijkheid zijn hier +/- 80 kinderen  daadwerkelijk van verschenen. 

Hiervan zijn 14 kinderen lid geworden. Geen slechte score als we het verge-

lijken met voorgaande jaren. Tevens heeft dit jaar voor het eerst       

SportFitzz  plaatsgevonden, zeg maar de try out sports voor volwassenen. 

Helaas hadden zich hiervoor maar 3 personen opgegeven en moeten we nog 

afwachten of daar iemand lid van wordt. 

Door de aanwinst van nieuwe leden uit de Bots lessen en de inschrijvingen 

van bestaande leden die opnieuw lessen gaan volgen komen we op           

een totaal van 66 leden die tennislessen gaan volgen. 

Dit zijn 8 lessers minder dan vorig jaar, maar er kunnen er altijd           

nog een paar bijkomen. 

De lessen zijn verdeeld over dinsdag en vrijdag. 

Voor dinsdag hebben we een nieuwe tennisleraar: Fabian en op vrijdag geeft 

al enkele jaren Roderick les. 

Dinsdags zijn er 3 jeugd-en 2 seniorenlessen en vrijdags 4 jeugd-en 1 seni-

orenles. 

Mocht je nog lessen willen volgen, meld je dan zo snel mogelijk aan bij    

Nico Donders, telefoonnummer: 0642337753,                                

zodat we je in de juiste groep kunnen indelen. 

 

Nico Donders 
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         3 maart: een geslaagd snerttoernooi 2013 

 

Op zondag 3 maart hebben we alsnog het jaarlijkse snerttoernooi kunnen  

spelen. Een week eerder viel er nog veel sneeuw en moesten we het toernooi 

afgelasten. Gelukkig konden veel deelnemers een week later ook 

en hadden we enkele vervangers. Goed dat we zulke flexibele leden hebben!  

En een diepvries voor de snert! 

 

Met 6 dames en 18 heren, de usual suspects van de zondagochtend, hadden 

we een goed spelersveld. We zijn direct om negen uur gestart.  

Ieder heeft 4 partijen gespeeld. De  24 partijen zijn op hoog niveau gespeeld.  

Door de deelname van enkele krachtige dames was het spelniveau  

hier en daar zelfs nog hoger dan op normale zondagochtenden.  

 

In de uitslagenlijst kwam dat goed terug.   

Ik heb die lijsten helaas niet bewaard. 

We hebben uitgebreid gepauzeerd met heerlijke snert, 

homemade  door José Reijnen, met spek en roggebrood.   

 

Het snerttoernooi gaat niet om de winst.  

Voor iedereen was er een prijs te verdienen: paaseieren en consumptiebonnen.  

De hoofdprijs was een tegoedbon voor het restaurant Anvers/de Sinjoor. 

Die prijs is door Anvers/de Sinjoor beschikbaar gesteld. 

Heel veel dank daarvoor.   

 

Stijn Swinkels trof de bon tussen haar paaseieren aan.   

Proficiat en smakelijk! 

 

De toernooicommissie kijkt terug op een geslaagd snerttoernooi !  

Dank aan iedereen die heeft bijgedragen. 

 

Namens de commissie,  

Guus Sluijter 
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TTOERNOOI KALENDER 2013 - 2014 
TOERNOOI KALENDER 2013 - 2014 
OERNOOI KALENDER 2013 - 2014 

TOERNOOI KALENDER 20TOERNOOI KALENDER 2013 - 2014 

13 TOERNOOI KALENDER 2013 - TOERNOOI KALENDER 2013 - 2014 
201TOERNOOI KALENDER 2013 - 2014 

4 

- 2014 

DATUM SENIOREN UITERSTE  
iNSCHRIJFDATUM 

INSCHRIJF 

GELD 

ZONDAG 
21 APRIL 2013 

 

MIX TOERNOOI 
  

zondag 
14 april 2013 

€ 3,00 

DONDERDAG 
6 JUNI 2013 

 

LADIES NIGHT zondag 
2 juni 2013 

€ 3,00 

VRIJDAG 
7 JUNI 2013 

 

MENS NIGHT zondag 
2 juni 2013 

€ 3,00 

DONDERDAG 
29 AUGUSTUS 2013 

 

LADIES NIGHT zondag 
25 augustus 2013 

€ 3,00 

VRIJDAG 
30 AUGUSTUS 2013 

 

MENS NIGHT zondag 
25 augustus 2013 

€ 3,00 

1 MEI 2013 
t/m 

20 OKTOBER 2013 
 

- - - - - - 
ZONDAG 

27 OKTOBER 2013 
 

ZOMERCOMPETITIE 

  
      - - - - - - - - - - - - 
                FINALE  
         ZOMERCOMPETITIE 

          (clubkampioenen) 

van 
vrijdag 12 april 2013 

t/m 
donderdag 25 april 2013 

  
€ 3,00 

PER  
ONDERDEEL 

DINSDAG 
17 SEPTEMBER 2013 

(PRINSJESDAG) 

DAMES INSTUIF TOERNOOI 
MET LUNCH 

organisatie door twee dames 

    

ZONDAG 
29 SEPTEMBER 2013 

HEREN INSTUIF TOERNOOI 
‘SPEK IN DE PAN’ 

organisatie door twee heren 

  
  

  
  

ZONDAG 
23 FEBRUARI 2014 

‘SNERT’ TOERNOOI zondag 
16 februari 2014 

€ 5,00 

TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI KALENDER 2013 KALENDER 2013 KALENDER 2013 ---   201420142014   
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TOERNOOI TOERNOOI TOERNOOI KALENDER 2013 KALENDER 2013 KALENDER 2013 ---   201420142014   

  JEUGD     

ZATERDAG 
15 JUNI 2013 

KINDER TENNIS MIDDAG 

voor kinderen t/m 16 jaar 
(clubleden) 

 

zondag 
9 juni 2013 

  
GRATIS 

ZONDAGMIDDAG 
8 SEPTEMBER 2013 

ALLE LEEFTIJDEN TOER-
NOOI 

voor kind (t/m 16 jaar) met 
oom, tante, vriend 

(groot)ouder, buurman, etc 
    één persoon is clublid 
 

zondag 
1 september 2013 

  
  

GRATIS 

ZATERDAG 
28 SEPTEMBER 2013 

KINDER TENNIS MIDDAG 

voor kinderen t/m 16 jaar 
(clubleden) 

 

zondag 
22 september 2013 

  
GRATIS 
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