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Welkom 
 
Het nieuwe seizoen is weer gestart. Het mooie weer komt eraan.  Het is weer tijd om 
regelmatig een partij te tennissen. 
Natuurlijk een hartelijk welkom voor onze nieuwe leden. 
Wij hopen dat je veel spelplezier mag beleven bij onze vereniging. 
Wanneer je een vraag hebt, dan kun je hiervoor altijd bij een bestuurslid terecht. 
Zie hiervoor de informatie elders in het clubblad. 
 
Actie nieuwe leden 
Help ons bij het werven van nieuwe leden. Een nieuw lid krijgt 25 % korting op het 1e 
jaar lidmaatschap + daarbij een aanbieding van Wilkins sports (15 % korting) 
 
Pasjes geldig maken voor het nieuwe tennisseizoen 
Als u toestemming heeft gegeven voor automatische incasso, wordt de contributie  
van uw rekening afgeschreven. Als u geen toestemming heeft gegeven, ontvangt u  
een nota via uw mailadres of anders per post. 
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 het geldig is 
van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnen onze vereniging bestaat de regel dat je 4 bardiensten draait. 

Daarom het  

DRINGEND VERZOEK: Wil iedere senior zijn/haar bardiensten 2019 zo spoe-

dig mogelijk invullen wanneer dit nog niet gebeurd is.  

Uiteraard mag je ook meer bardiensten draaien, wanneer dit mogelijk is.   

Je helpt er onze vereniging mee. 

 
 
 
 
                     Horecawet 
 

Er zijn stickers aangebracht bij de ingangen van  
de tennisclub en het paviljoen. 
Ook binnen het paviljoen hebben we enkele  
stickers geplaatst met de tekst: 
WIJ VERKOPEN GEEN ALCOHOL < 18. 
 
Wij vragen een ieders medewerking aan de uitvoering van dit onderdeel  
van de horecawet. 
Het bestuur. 
 

VAN HET BESTUUR 
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Samenstelling bestuur 

Penningmeester 

Louis van de Pas 

Ralph Bunchestraat 12 

5051 KX Goirle 

tel. 5349096 

  

Secretariaat 

 

Beneluxlaan 78 

5042 WS Tilburg 

Beheerszaken 
 

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  5042 WS Tilburg tel. 4684895 

Correspondentie Sleenerf 1   5035 GV Tilburg 

Website:              www.tctzand.nl 

Email:                   melesen@tctzand.nl 
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Ledenbijeenkomst 
 
Op dinsdag 12 februari 2019 werd er een ledenbijeenkomst 
gehouden in het paviljoen. 
 
OPENING. De vergadering wordt om 20.30 uur geopend. 
FINANCIEEL OVERZICHT. Het financieel overzicht wordt doorgenomen.             
De club verkeert in een gezonde financiële situatie. Enkele vragen hierover      
worden doorgenomen. 
CONTRIBUTIE EN LESGELDEN. De contributie en het lesgeld worden                 
het komende seizoen niet verhoogd. 
CONSUMPTIEPRIJZEN. Worden voorlopig nog niet verhoogd. Er wordt            
even afgewacht hoe de prijzen zich gaan ontwikkelen. 
BARBEHEER.  Er zijn door de leden afgelopen jaar 4 bardiensten gedraaid. 16 
personen hebben alleen bardienst gedraaid. Er zal een mail verstuurd worden   
om te vragen of er meer personen bereid zijn om alleen een bardienst te doen. 

     PASJES GELDIG MAKEN. De pasjes zullen de eerste 3 weken van april             

 door de barcommissie geldig worden gemaakt. 

 LEDENWERVING. Er zijn op dit moment 199 leden. In het bestuur zal               

 besproken worden om de prijs van introducee en baanhuur te verhogen. 

 EVALUATIE VRIJWILLIGERS.  Er zijn op dit moment 60 vrijwilligers.                 

 Zij hebben als bedankje voor hun hulp een leuke middag gehad. Er worden 

 nog vrijwilligers gezocht voor de barcommissie.  

 TOERNOOIKALENDER. Wordt ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Alleen het       

 ouder/kind toernooi vervalt waarschijnlijk. Als de kalender definitief is,        

 wordt hij opgehangen in het paviljoen 

 CLUBBLAD.  Leden zijn altijd welkom om een stukje te schrijven over iets wat 

 met de tennisclub te maken heeft. B.v. van een toernooi etc. Dit is leuk          

 voor het  clubblad en de website. 

 VACATURES BESTUUR. Nico Donders verlaat het bestuur, maar blijft toch nog 

 verschillende taken doen. Een gedeelte van zijn taken wordt overgenomen door 

 Cees van de Wouw ;voor de rest wordt nog een vervanger gezocht. De taken 

 van Rietje van de Ven worden voorlopig overgenomen door Martijn Elesen. 

 Vanaf juli is er hoogstwaarschijnlijk een nieuwe secretaris. 

 RONDVRAAG. Vraag: hoe oud zijn de banen? De banen zijn 20 jaar oud.         

 Ieder jaar worden de banen gekeurd en tot op heden krijgen ze steeds               

 een voldoende. 

 

 Pagina 5 



pagina 6 

 

 

 

 

 

Pag. 6 

 
 

       
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 



pagina 7 

 

 

Pagina 7 

Wintercompetitie 2018 

Afgelopen winter is er ook weer een interne wintercompetitie gespeeld.  

Met name de dames hebben zich van de goede kant laten zien. Zowel bij de 

damesdubbel alsmede bij de mix was er een goede deelname. 

Helaas waren er bij de heren maar enkele koppels die aan deze competitie 

deelnamen. Jammer. 

Op zondag 24 maart was de slotdag. 

Het weer werkte uitstekend mee.  De deelnemers werden nu aan andere 

spelers/speelsters gekoppeld. Iedereen speelde 3 partijen. 

Na de 1e wedstrijd stonden de broodjes klaar. Men liet het zich goed 

smaken. Na afloop werden de diverse winnaars in het zonnetje gezet. 

Bij de mix waren Wilhelmien en Corné de winnaars; bij de damesdubbel ook 

weer Wilhelmien met Kristine; bij de herendubbel  Sang Soo en Jakob. 

Uiteraard was er ook een bedankje voorJosé, die de catering weer prima 

verzorgd had. Voor Ger voor de organisatie. 

Na afloop werd er onder het genot van een hapje en drankje teruggekeken 

op een geslaagde slotdag met een paashaas voor alle deelnemers. 

 

 

 

 

  

 

 

 

. 
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   Samenwerking TC ‘t Zand—Wilkins Sports 
 
 
TC ‘t Zand heeft een sponsor 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. 
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  Try out sports in maart 
 
   Een aantal 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.  
 
 
   Tenniscompetitie voor senioren(55+) 
 

   In de periode april en mei doet TC ‘t Zand  weer met 2 teams mee 
   aan de tenniscompetitie voor senioren. 
   Elke maandagochtend speelde één team thuis en het andere uit bij verenigingen  
   in onze regio. 
   Het is elke keer weer reuze gezellig om hieraan mee te doen.                                                                 
 Bij de ontvangst van de bezoekers staat de koffie elke keer al klaar met wat  
 lekkers er bij. 
   Er wordt op een behoorlijk niveau gespeeld  wanneer je de leeftijd                              
 in ogenschouw  neemt. 
   Telkens  speelt men 1 of 2 dubbelpartijen. 
         Wij wensen de deelnemers veel tennisplezier en succes. 
 Uiteraard is het leuk wanneer andere leden een kijkje komen nemen. 
 Je bent van harte welkom. 
 
           
          

  

 

 

 Snerttoernooi 

 

 Op zondag 24 februari stond dit op de rol. Helaas was het aantal deelnemers /
 deelneemster minder in vergelijking met andere jaren. Dit had ook te maken met 
 het feit dat  wij concurrentie hadden met een thuiswedstrijd van Willem ll. 
        Joan had gezorgd voor een goede mix. Er werden leuke partijen gespeeld. 
 Het plezier spatte eraf. In de pauze werd weer voor de inwendige mens gezorgd:  
        de snert liet zich goed smaken. Hierna werd er  volop getennist. 
        Na afloop werd er teruggekeken op een leuke tennishappening met dank aan              
 de organisatie  en de catering. 
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 Afscheid Nico Donders en Rietje van de Ven. 
 
        Op 1 april namen wij officieel afscheid van twee bestuursleden, te weten   
 Nico Donders en Rietje van de Ven. Beiden hebben een lange staat van dienst. 
  
 Rietje beheerde het secretariaat. Zij deed dit zeer zorgvuldig.  
  De in– en uitgaande post werd door haar gecontroleerd en bij de juiste personen
 en instanties afgeleverd. De agenda en notulen van bestuursvergaderingen      
 werden secuur bijgehouden. Rietje zet er nu een punt achter en dat geldt ook 
 voor haar man Piet. Piet heeft als lid van de barcommissie vele uren achter 
 de bar gestaan. 
 Op zaterdag  30 maart  stond hij voor de laatste keer achter de tap.  
        Namens onze vereniging bedankt voor jullie inzet.  
 
 Nico is bij iedereen bekend. De beheerszaken vielen onder zijn     
 verantwoordelijkheden. Met de hulp van een aantal leden zorgde Nico ervoor  
 dat zaken m.b.t. onderhoud vlot werden afgewerkt. Tevens stuurde Nico 
 de barcommissie aan. De personele bezetting van het paviljoen was bij hem in 
 goede handen. Daarnaast regelde hij de tennislessen met alles wat erbij         
 komt kijken. 
 Gelukkig blijft Nico lid en heeft aangegeven dat hij bepaalde taken wil blijven 
 doen. Natuurlijk zijn wij daar als vereniging ontzettend blij mee. 
        Nico, ook jij bedankt voor je jarenlange inzet als bestuurder van onze vereniging. 
 
        Op de ledenvergadering in februari werden Nico en Rietje in het zonnetje gezet 
 door een toespraak van Louis en met een passend bloemetje. 
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TOERNOOI KALENDER     2019 – 2020 

 

SENIOREN teamcompetitie 

DATUM TOERNOOI UITERSTE IN-

SCHRIJFDATUM 

INSCHRIJF 

GELD 

donderdag 

11 april 2019 

 

Ladies Night 

zondag  

7 april 2019 

 

€ 3,00 

donderdag 

18 april 2019 

 

Mens Night 

zondag  

14 april 2019 

 

€ 3,00 

21 april 2019 

t/m                    
20 oktober 2019  

 
zondag  

27 oktober 2019 
 

 

Zomercompetitie 
 

 
   finaledag 

zondag  

14 april 2019 

€ 3,00 

per  
onderdeel 

 
 

zondag 

6 oktober 2019 

      Heren  

Instuiftoernooi 
Spek-in-de-pan 

organisatie 

door 2 heren 

 

17 nov. 2019 

t/m                    
15 maart 2020  

 
zondag  

22 maart 2020 
 

 

Wintercompetitie 
 

 
   finaledag 

zondag 

10 november 
2019 

€ 3,00 

per  
onderdeel 

zondag 

23 februari 2020 

Snerttoernooi zondag 

16 februari 
2020 

€ 3,00 

DONDERDAGAVOND 

19.00 u - 21.00 u 

  

16 mei, 23 mei, 

6 juni, 13 juni  

2019 

Vier teams van  

dames en heren. 

Ieder team speelt: 

1 x herendubbel,  

1 x damesdubbel 

2 x mix dubbel, 

in wedstrijden van 

 half uur tot 

drie kwartier 

INSCHRIJVEN 

van 

14 april  2019 

t/m 

    12 mei 2019 

 

IN-

SCHRIJF 

€ 15,00 

PER TEAM 
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SENIOREN teamcompetitie vervolg 

 
 

TOERNOOI KALENDER     2019 – 2020 

 
DONDERDAGAVOND 

19.00 u- 21.00 u 

  

29 aug, 5 sept, 

12 sept, 19 sept             

2019 

Vier teams van  

dames en heren. 

Ieder team speelt: 

1 x herendubbel,  

1 x damesdubbel 

2 x mix dubbel, 

in wedstrijden van 

 half uur tot 

drie kwartier 

  

INSCHRIJVEN 

van 

12 aug  2019 

t/m 

       zondag 

   25 aug 2019 

 

INSCHRIJF 

€ 15,00 

PER TEAM 

DATUM TOERNOOI 

  

UITERSTE IN-

SCHRIJFDATUM 

INSCHRIJF 

GELD 

ZATERDAG 

25 mei 2019 

KINDER  

TENNISMIDDAG 

voor kinderen t/m 16 

jaar 

(clubleden) 

  

zaterdag 

18 mei 2019 

  

GRATIS 

ZONDAGMIDDAG 

30 JUNI 2019 

KIND – OUDER 

TOERNOOI 

 voor kind (t/m 16 jaar) 

met vader, moeder, 

oma, opa, oom, tan-

te, buurman, etc 

één persoon is  

         clublid 

zondag 

23 juni 2019 

  

  

GRATIS 

ZATERDAG 

14 september 

2019 

KINDER TENNIS  

MIDDAG 

voor kinderen t/m 16 

jaar 

(clubleden) 

zaterdag 

7 september 2019 

  

GRATIS 

TOERNOOI KALENDER     2019 – 2020 

                                                           JEUGD 
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Introducee + baanhuur 

 

Hierbij zoals afgesproken een toelichting op de verhoging van 

tarieven van introducee en baanhuur. 

 

Tijdens de ledenvergadering van 12 februari 2019 is gesproken 

over het feit dat de kosten voor introducees al tientallen jaren 

niet zijn aangepast. 

In de bestuursvergadering van 19 februari 2019 is door  

het bestuur besloten de tarieven per 1 april 2019 als volgt  

aan te passen: 

Introducee senioren                 € 10,00  per uur 

Introducee jeugd blijft              €   2,50 per uur 

Baanhuur                                  €  20,00   per uur 

  

 

Toelichting 

De tarieven zijn sinds de invoering van de euro(2002)  

niet meer aangepast. 

Voor de jeugd willen wij de lage introduceeprijs handhaven. 

Voor volwassenen is de prijs van € 4,00 naar €10,00 gegaan. 

Deze verhoging vinden wij acceptabel, omdat het  

een incidenteel karakter heeft. 

De praktijk leert ons ook dat in de meeste gevallen er ook  

veel langer gespeeld kan worden dan één uur, omdat dan nog  

andere banen beschikbaar zijn. 

 

Bestuur Tennisclub ’t Zand 
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