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VAN HET BESTUUR

Tennislessen
De leden die in 2019 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 2020 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 vanaf maandag 23 maart 2020 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 2020 tot en met 31 maart 2021.
Ledenbijeenkomst
Op dinsdag 11 februari 2020 zal om 20.00 uur een ledenbijeenkomst
worden gehouden in het paviljoen.
Wij nodigen eenieder uit om van de mogelijkheid tot inspraak gebruik te maken.
De agenda ziet er als volgt uit:
1. Welkom en opening
2. Toelichting ontwikkeling financiën
3. Contributie en lesgelden
4. Consumptieprijzen
5. Barbeheer door seniorleden
- Evaluatie
- Nieuw rooster (hangt vanaf zondag 15 maart 2020 in het paviljoen)
6. Pasjes geldig maken voor nieuwe seizoen
7. Ledenwerving
8. Evaluatie vrijwilligers
9. Toernooikalender
10. Clubblad, advertenties, reclamedoeken en sponsoring
11. Vacatures bestuur
12.Rondvraag
13. Sluiting.
Bardiensten
Binnen onze vereniging bestaat de regel dat je 4 bardiensten draait.
Daarom het verzoek: Wil iedere senior zijn/haar bardiensten 2020
zo spoedig mogelijk invullen vanaf 15 maart!
Uiteraard mag je ook meer bardiensten draaien, wanneer dit mogelijk is.
Je helpt er onze vereniging mee.

Kindertennismiddag TC ‘t Zand 14 september 2019
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Samenstelling bestuur

Penningmeester
Louis van de Pas
Ralph Bunchestraat 12
5051 KX Goirle
013-5349096

Secretariaat
Inky de Roij
Beneluxlaan 78
5042 WS Tilburg
06-10061360

Beheerszaken

Ledenadministratie
Cees v.d. Wouw
Rooi Hartenpark 46
5038 NL Tilburg
013-4671496

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

Publiciteit
Martijn Elesen
Herwijnenstraat 37
5045 GP Tilburg
0630474694

Tennisclub ’t Zand
Paviljoen
Beneluxlaan 78
Correspondentie Beneluxlaan 78
Website:
www.tctzand.nl
Email:
melesen@tctzand.nl
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5042 WS Tilburg
5042 WS Tilburg

tel. 4684895

Ledenadministratie
Wijzigingen in adres, mail, telefoon en andere gegevens graag doorgeven
via mail aan cene2@hotmail.com (ledenadministratie)
Opzeggingen, alleen via mail of schriftelijk aan onderstaand adres,

Ledenadministratie tennisclub 't zand
C. van de Wouw
Rooi Hartenpark 46
5038 NL Tilburg
AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)
Sportverenigingen zijn zelfstandig verplicht zorgvuldig om te gaan
met persoonsgegevens.
In het verwerkingsregister leg je vast hoe je als vereniging persoonsgegevens
gebruikt. Op onze website lees je hierover meer: www.tctzand.nl

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)

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.
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Zomercompetitie 2018
Op zondag 27 oktober werd de zomercompetitie in een toernooivorm afgesloten.
Het weer werkte prima mee. Wel wat fris, maar droog en zonnig op een aantal momenten.
Na de ontvangst met koffie werden er een aantal partijen gespeeld,
waarbij alle deelnemers steeds met andere partners speelden.
Het plezier straalde bij de spelers/speelsters ervan af.
Voor de inwendige mens was ook nu weer goed gezorgd: José had weer gezorgd
voor een heerlijke lunch. Na afloop was het weer tijd voor een gezellig samenzijn
onder het genot van een verdiend drankje.
Audrey - als organisator van deze dag – reikte de prijzen uit: Wilhelmien en Corné
bij het gemengd dubbel; bij de herendubbel was er geen winnaar, omdat niet alle partijen
door omstandigheden gespeeld waren.
Bij de damesdubbel was het wel heel spannend geworden, omdat er 3 teams gelijk
geëindigd waren op basis van wedstrijdpunten.
Hannelore en Nicole werden uiteindelijk de winnaars. Wilhelmien en Kristine werden tweede
met 2 games minder; met 6 games minder eindigden Angelique en Annelies als derde.

.
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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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Vrijwilligersbedankdag
Op zondag 17 november werden onze vrijwilligers in het zonnetje gezet.
Dankzij hen zijn wij een gezonde vereniging en zijn wij in staat
een aantal activiteiten uit te voeren.
Iedereen werd ontvangen met een kopje koffie/thee.
Daarna werd er geluncht. Sogno had de catering goed verzorgd.
Het liet zich goed smaken.
Hierna gingen wij de baan op. Iedereen speelde 2 partijen met telkens een andere
partner. De sfeer was goed. Er werden leuke partijen gespeeld.
Na afloop werd er onder het genot van een drankje gezellig nagepraat.
Mede dankzij het mooie weer werd deze dag een groot succes.
Het bestuur hoopt ook in 2020 een beroep op veel vrijwilligers te kunnen doen.
Samen houden wij onze vereniging gezond!
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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 zijn 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 januari is er een vergadering met de leiders van de teams om de vorige competitie
te evalueren en de nieuwe competitie — die in april en mei zal plaatsvinden —
voor te bereiden.
Een enkele vereniging heeft moeite om voldoende spelers op de been te brengen.
Zij stellen een gewijzigde opzet voor.
Voor TC ‘t Zand zijn er voldoende deelnemers voor 2 teams.
Op de ledenvergadering hoort U hier meer over.
Wintercompetitie
De wintercompetitie is weer van start gegaan.
Op zondag 22 maart is de slotdag.
Hopelijk werkt het weer een beetje mee, zodat alle partijen op tijd gespeeld
kunnen worden.
Bestuursuitbreiding
Inky de Roy heeft de taak van het secretariaat op zich genomen.
Het postadres is het adres van onze vereniging:
Beneluxlaan 78

5042 WS

Tilburg

Wij zijn heel blij dat Inky deze taak op zich heeft genomen.
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Vanmiddag stond de kindertennismiddag op de kalender bij TC ‘t Zand.

Dit keer hadden zich 19 kinderen aangemeld om zaterdagmiddag samen
met andere kinderen lekker een potje te tennissen.
Na overleg met de tennisleraar is er een indeling gemaakt.
De oudere 8 kinderen waren ingedeeld in 2 poules.
Ze mochten dus allemaal 3 wedstrijdjes spelen.
De beste uit elke poule speelden tegen elkaar om de eerste plaats.
Luc Timmerman ging ervandoor met de champagnefles gevuld
met chocoladesnoepjes.
De jongere kindjes speelden met rode ballen op kleinere veldjes.
Ook hier waren 2 groepen gemaakt. Elke winnaar mocht een bierviltje
op hun eigen stapel leggen. De middag werd afgewisseld met wedstrijdjes,
spelletjes en een pauze met een drankje en versnapering op zijn tijd.
Als laatste was er nog een eindspel en ook de winnaar hiervan, Gijs Verhagen,
ging met een fles champagne gevuld met chocoladesnoepjes naar huis.
Natuurlijk was er voor iedereen nog een klein prijsje weg te geven
voor hun inzet en ook het ijsje ging er goed in.
De papa’s, mama’s, opa’s en oma’s konden leuke wedstrijdjes kijken
en de zon scheen volop. Kortom een zeer geslaagde dag!
PS
Audrey en Joann bedankt voor de goede organisatie!!
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TOERNOOI KALENDER
SENIOREN
DATUM

17 nov. 2019
t/m
15 maart 2020

TOERNOOI

Wintercompetitie

zondag
22 maart 2020

finaledag

zondag
16 februari 2020

Snerttoernooi

Op het prikbord
te schrijven
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2019 – 2020

UITERSTE INSCHRIJFDATUM

INSCHRIJF
GELD

zondag
10 november
2019

€ 3,00
per
onderdeel

zondag
9 februari 2020

€ 3,00

komt een lijst te hangen om in

Sneeuw in mei
4 mei 2019 was, wat het weer betreft, een bijzondere dag.
Er kon niet getennist worden vanwege ………………………...sneeuw.
De banen waren bedekt met een laagje sneeuw.
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