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VAN HET BESTUUR

Op de eerste plaats wenst het bestuur van tennisclub ’t Zand alle leden
een voorspoedig, gezond en sportief 2013.
Tennislessen
De leden die in 2012 lessen hebben gevolgd, krijgen binnenkort een brief om opnieuw
in te schrijven voor lessen. Voor leden die vinden dat hun tennisvaardigheden verbeterd kunnen
worden ligt er in het paviljoen een inschrijfformulier.
Pasjes geldig maken voor het nieuwe tennisseizoen
Als u toestemming heeft gegeven voor automatische incasso, wordt de contributie rond
15 maart 2013 van uw rekening afgeschreven. Als u geen toestemming heeft gegeven,
ontvangt u een nota.
Als uw betaling binnen is, kunt u vanaf maandag 25 maart 2013 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 februari 2012 zal een ledenbijeenkomst worden gehouden in het paviljoen.
Aanvang: 20.30 uur
Wij nodigen eenieder uit om van de mogelijkheid tot inspraak gebruik te maken.
De agenda ziet er als volgt uit:
Welkom en opening
Toelichting ontwikkeling financiën
Contributie en lesgelden
Consumptieprijzen
Barbeheer door seniorleden
Evaluatie
Nieuw rooster (hangt vanaf zondag 10 maart 2013 in het paviljoen)
Pasjes geldig maken voor nieuwe seizoen
Verlichting – stand van zaken
Toernooikalender
Clubblad, advertenties, reclamedoeken en sponsoring
Rondvraag
Sluiting.

DRINGEND VERZOEK: Wil iedere senior zijn/haar 3 bardiensten voor 1 april 2013 invullen?
De lijsten hangen op het prikbord in het paviljoen.
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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
Correspondentie Sleenerf 1
Website:
www.tctzand.nl
Email:
melesen@tctzand.nl
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5042 WS Tilburg tel. 4684895
5035 GV Tilburg

VERSLAG BARCOMMISSIE 2012.

Het afgelopen jaar heeft de barcommissie weer de gaten opgevuld die er overbleven toen alle
leden hun 3 ‘verplichte’ bardiensten hadden ingevuld. Ook dit jaar is dat weer gelukt
door de inzet van de leden van de barcommissie. Hiervoor bedankt namens de club.
Heel veel dagen is er weer geopend, gesloten, kassa opgemaakt en zijn er bardiensten gedraaid.
In week 39 t/m 42, na de operatie van Hans, heeft niet alleen de barcommissie het paviljoen
draaiende gehouden. Er hadden zich 5 vrijwilligers gemeld en deze hebben 14 dagen lang de
diensten van Hans overgenomen. Heren, bedankt voor jullie inzet.
Inmiddels zijn we volgens het winterrooster aan het werken, wat betekent dat er veel minder
werk is voor de commissieleden omdat Hans nu overdag werkt en dus de gehele week
aanwezig is, behalve maandagmorgen, ‘s zaterdags en ‘s zondags.
Normaal noem ik geen namen bij bedankjes, dan kun je nooit iemand vergeten.
Een uitzondering wil ik hierbij maken. Op woensdag 14 november hebben we in het paviljoen
afscheid genomen van Wim Visser, als actief lid van de barcommissie.
Wim heeft om gezondheidsredenen zijn vrijwilligerswerk neergelegd. Wim werd deze dag
bedankt voor zijn inzet voor de club door het bestuur en door de deelnemers
van de Vut ochtenden op woensdag.
Tijden lang heeft Wim de barwerkzaamheden op woensdagmorgen voor zijn rekening
genomen en was daarnaast een graag gezien lid van de barcommissie. Wim was altijd bereid
een dienst over te nemen als iemand anders verhinderd was.
Wim hartelijk dank hiervoor.

Alle barcommissie leden, nogmaals bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar
en dit geldt natuurlijk ook voor Hans.
Nico Donders

.Bardienst

Vanwege het, door diverse leden, foutief toepassen van de regel: tennissen tijdens je bardienst,
de afgelopen seizoenen, is het vanaf 1 april 2012 niet meer toegestaan
om tijdens je 3 “verplichte bardiensten”, zelf te tennissen.
Het gaat immers om maar 3 momenten per jaar.
Wij rekenen op ieders medewerking.
Barcommissie en bestuur
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VERSLAG VAN DE KLUSPLOEG 2012.
Er is niet zo heel veel aangepakt, het afgelopen jaar, door de klusploeg. Er is een andere poort geplaatst achter baan 4 en het hekwerk is zo aangepast dat het weer aansluit op deze poort.
De strook grond naast de oefenmuur is vrij gemaakt van begroeiing en is klaar om na de winter
bestraat te worden. De tegels en klinkers hiervoor liggen reeds een tijdje in de fietsenstalling.
Er is een nieuwe verwarmingsketel gehangen en samen met een nieuwe thermostaat zorgen
deze voor een aangename temperatuur in ons paviljoen.
Rest mij nog de leden van de klusploeg te bedanken voor hun inzet het afgelopen jaar.
Nico Donders
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 opdruk
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 formulier in
en geef het geld aan Hans. Dus je moet hierbij wel vooraf betalen!
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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 winkeliers
in 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 aankoop
uw 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 logo
van Positoos en staan op www.Positoos.nl Ook onze sponsors (clubblad en website) 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 toereikend 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 gespaarde 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 74 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 mijn pas gingen 3500 positoos naar de vereniging.
(1 Positoo is 1 eurocent waard) = € 35,00
Wanneer alle leden meedoen, verdienen wij als vereniging een
flink bedrag!!
Let op het logo van positoos. Heel veel winkels doen mee.
Zie ook de website www.positoos.nl
Bij voorbaat dank, bestuur T.C. ’t Zand, Beneluxlaan 78, Tilburg.
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Terugblik Toernooien
Het afgelopen seizoen zijn er weer diverse toernooien gespeeld.
LadiesNight en MensNight
We begonnen met de LadiesNight in mei en hadden op vrijdag in de week erna de MensNight.
Beide avonden werden druk bezocht en in een gezellige en ontspannen sfeer werden
de wedstrijden gespeeld. Na de prijsuitreiking werd nog gezellig nagepraat met een hapje
en een sapje.
In augustus werd wederom eenzelfde avond georganiseerd; eerst voor de vrouwen en de dag erop
voor de mannen. Jammer genoeg waren er te weinig inschrijvingen voor de LadiesNight,
zodat we die moesten afgelasten. Wellicht speelde hierbij de datum een rol.
De tweede MensNight ging wel door. Na de wedstrijden konden we nog gezellig nakletsen
buiten op het terras.
We concluderen dat deze avonden een succes zijn en zullen ook komend seizoen weer twee keer
een dergelijke avond voor “Ladies en Mens” organiseren.
Laddercompetitie
In vroegere jaren een bekend verschijnsel en nu in een nieuw jasje gegoten: de ladder.
Je daagt de ander uit en naargelang de uitslag zet je een stap op de ladder.
We spelen in verschillende onderdelen en er zijn al veel wedstrijden gespeeld. Het leuke van deze
opzet is, dat je tegenstanders treft, die op hetzelfde niveau spelen. Meer spanning, competitie en
sportieve uitdaging dus.
Tijdens de ladder is besloten de periode te verlengen. Redenen hiervoor waren vooral enkele
blessures, vakantieplannen van deelnemers en de toch (te) korte geplande periode.
Op zondag 17 maart 2013 sluiten we deze laddercompetitie af met een dagtoernooi.
Per onderdeel speelt dan nummer 1 tegen de nummer 2, 3 regen 4, 5 tegen 6, etc en
we bepalen zo de clubkampioenen per onderdeel.
Kindertennismiddag
Angelique van de Schoot heeft weer twee middagen georganiseerd voor onze jeugd. Deze dagen
waren een groot succes. Er waren veel kinderen, die meededen en ook kwamen veel ouders kijken
en meehelpen om er een leuke en geslaagde middag voor de kinderen van te maken.
Door ziekte van Angelique is het ‘Alle-leeftijden-toernooi’ niet door kunnen gaan.
Voor zondag 24 februari 2013 stond nog het Snerttoernooi gepland als afsluiting van het huidige
tennisseizoen. Voor komend seizoen organiseren we weer enkele toernooien en een nieuwe ladder.
We hopen op voldoende inschrijvingen om elkaar op een sportieve manier te ontmoeten. Dit uiteraard naast de vaste momenten van groepjes, die al door het jaar heen hun wedstrijden spelen.
Sportieve groeten en dank voor deelname aan onze toernooien,
de toernooicommissie.
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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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VERSLAG TENNISLESSEN 2012.
De tennislessen, afgelopen zomer, zijn zonder extreme uitval afgewerkt.
Helaas zijn de winter tennislessen voor de jeugd, vanwege te weinig inschrijvingen,
niet
doorgegaan. Het afgelopen jaar hebben +/- 15 kinderen zich, via de Bots introductie lessen,
aangemeld als nieuw lid van T.C. ’t Zand.
Op dit moment zijn de aanmeldingen voor de introductie lessen van maart 2013
reeds binnen. Er hebben zich weer 92 kinderen van groep 5 t/m 8 aangemeld
deze lessen te gaan volgen.
komen ook hier weer diverse aanmeldingen uit voort.

om
Hopelijk

Ook werden dit jaar de ouders van de kinderen aangeschreven om 4 introductie lessen
te gaan volgen. Wij doen ook aan deze activiteit mee om zodoende
ons
ledenbestand verder op te voeren. Graag maak ik van deze gelegenheid gebruik om de leden, die zich hebben ingezet bij het begeleiden van de Botslessen in maart te bedanken.
Nico Donders

Verslag spek in de pan toernooi
Zondag 28 oktober was er weer het jaarlijkse spek-in-de-pan-toernooi voor de heren. Het
weer werkte uitstekend mee. De gehele dag straalde er een heerlijk zonnetje. Wij konden
daardoor tussen de wedstrijden door en na afloop op het terras blijven zitten. De opkomst
was wat minder dan andere jaren.
Het plezier was er echter niet minder om. Je had immers minder momenten dat je als toeschouwer moest fungeren. Uiteraard waren onze dames van de catering ook weer present
om ons te voorzien van een lekkere portie spek of van een mooi bord met een prima
uitsmijter. Wilhelmien, Dinie en Rietje, hartelijk bedankt. Zij hebben toegezegd ook volgend
jaar weer van de partij te zijn! Echte clubmensen!!
Daarnaast is ook een bedankje op zijn plaats voor Arjan voor de sponsoring van het spek ,
ham en garnituur en een dinerbon van de Anvers. Paul bedankt voor de eieren. Er werd
fanatiek gespeeld: soms lukte het bij de één wat beter dan op het andere moment.
Maar het spelplezier straalde er vanaf. Daar gaat het tenslotte om.
Om 14.00 uur konden wij terugkijken op een geslaagd toernooi.
De prijzen werden verdeeld. Als winnaars kwamen uit de bus: Piet Mols (3e), Abder El Aissati
(2e) en Cees v.d. Wouw (1e).
Er werd onder het genot van een drankje (fustje van de brouwerij) en een hapje (o.a. van
vishandel Timmers van de Heyhoefpromenade) nog volop nagebabbeld en gelachen. De
mensen van de bardienst bedankt voor jullie inzet en muziek. Dankzij ook de sponsoring van
John v.d. Dries konden wij zelfs enkele prijsjes verloten.
Al met al een geslaagde dag. Bedankt voor ieders medewerking. Wij hebben ook foto’s gemaakt. Zie de website. Volgend jaar organiseren John en Paul van den Dries dit toernooi.
Jan Peters en Martijn Elesen
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VERLICHTING TENNISBANEN

Het hebben van 5 kunstgras tennisbanen biedt de mogelijkheid het hele jaar door te tennissen.
De openingstijden zijn dagelijks van 9.00 uur tot 22.00 uur, doch maximaal tot een half uur na
zonsondergang. Deze beperking wordt veroorzaakt door het ontbreken van verlichting.
Tijdens de vorige ledenvergadering is gevraagd onderzoek te doen naar
het verlichten van de banen (of een deel daarvan). In verleden is ook onderzocht of verlichting
financieel haalbaar was en of er sprake zou zijn van overlast voor de omwonenden.
Overleg met de Gemeente heeft er toen toe geleid af te zien van verlichting.
Wij denken dat door de nieuwe verlichtingstechnieken (LED) en omdat wij ervan uitgaan alleen
de banen 3 en 4 van verlichting te voorzien de overlast voor omwonenden minimaal is.
Natuurlijk is 2 banen verlichten aanzienlijk goedkoper dan alle banen van verlichting voorzien.
Naast het feit dat huidige leden vragen om een onderzoek is bekend dat
een beperkt aantal leden weg zijn gegaan wegens het ontbreken van verlichting.
Ook mensen die overwogen om lid te worden hebben afgehaakt, omdat er geen verlichting is.
De hierboven genoemde argumenten hebben ertoe geleid dat opnieuw onderzocht
wordt of verlichting van 2 banen haalbaar is. Daarbij willen wij gebruik maken van
een ledenenquête die u hierbij aantreft.
Belangrijke onderzoekspunten:
sportieve aspecten
vergunning en omgevingsfactoren (overlast?)
financiële haalbaarheid
Wat betreft de sportieve aspecten leidt het geen twijfel dat huidige leden meer gebruik
kunnen maken van de banen. Natuurlijk in de winter, maar toch zeker ook in
het voor- en najaar als het nog zacht weer is, maar vroeg donker.
Door het hebben van verlichting kunnen nieuwe leden worden aangetrokken.
De andere punten komen op een later tijdstip aan de orde als de informatie uit
de te houden ledenenquête bekend is.
Wij zouden het zeer op prijs stellen als zo veel mogelijk leden aan de enquête mee willen doen.
Ga daarom naar onze website www. tctzand.nl
Bij voorbaat onze dank,
Bestuur Tennisclub ‘t Zand
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