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Op de eerste plaats de allerbeste wensen voor 2014: veel geluk en gezondheid voor jou  
en voor iedereen in je omgeving. 
 
 
Tennislessen 
 
De leden die in 2013 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 2014 
van uw rekening afgeschreven. Als u geen toestemming heeft gegeven, ontvangt u een nota.  
Als uw betaling binnen is, kunt u vanaf maandag 24  maart 2014 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 2014 tot en met 31 maart 2015. 
 
Ledenbijeenkomst 
 
Op dinsdag 11 februari 2014 zal om 20.30 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: 
 

 Welkom en opening 
 Toelichting ontwikkeling financiën 
 Contributie en lesgelden 
 Consumptieprijzen 
 Barbeheer door seniorleden 
 Evaluatie 
 Nieuw rooster (hangt vanaf  zondag 9 maart 2014 in het paviljoen) 
 Pasjes geldig maken voor nieuwe seizoen 
 Ledenwerving 
 Naar meer vrijwilligers 
 Toernooikalender 
 Clubblad, advertenties, reclamedoeken en sponsoring 
 Rondvraag 
 Sluiting. 

 
                                      DRINGEND VERZOEK:  
 
Wil iedere senior zijn/haar bardiensten voor 1 april 2014 invullen? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

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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Bestuur terug in de schoolbanken 
 
Met onze 283 leden (november 2013) zitten we aan een ondergrens. Als we nog verder dalen in 
ons ledenaantal, wordt het steeds moeilijker de vaste lasten (huur grond, loonkosten,  
energiekosten, etc) te dragen. Op dit moment zijn we nog een gezonde vereniging, met zelfs  
een reserve en is er zeker geen reden tot paniek. 
 
In de bestuursvergaderingen is dit onderwerp uiteraard wel  meerdere malen besproken   
en het is voor ons een reden geweest om terug te gaan in de ‘schoolbanken’,  
andere bronnen aan te boren en activiteiten uit te zetten: 
 

Twee leden van het bestuur volgen de cursus ledenwerving en ledenbehoud, georganiseerd 

door Verenigingsondersteuning Tilburg. 
      Doel van deze cursus is te komen tot een praktisch plan van aanpak voor ledenwerving  
      en het opzetten van een goede inrichting van de organisatie, zodat de vereniging nieuwe leden 

kan opvangen, boeien en binden. Het is een scholingstraject van vijf bijeenkomsten (oktober 
2013 –mei 2014) met praktijkopdrachten om te komen tot die aanpak en de juiste inrichting.  
Een wervingsactie is onderdeel van dat traject. 

 
 
Een ander tweetal van het bestuur volgt de cursus vrijwilligerswerving van Sportbedrijf Tilburg. 

      Het doel hierbij is tweeledig: enerzijds terug kunnen vallen op meer vrijwilligers binnen 
      de verenging en daarnaast een positief imago creëren voor vrijwilligerswerk en vrijwilligers  
      met een duidelijk overzicht van taken en rollen in de vereniging. Ook dit traject kent vijf  
      bijeenkomsten (oktober 2013 – mei 2014) met een wervingsactie. Meer vrijwilligers betekent, 

dat de betrokkenheid vergroot wordt; meer mensen ‘dragen’ onze vereniging en dragen bij  
      aan onze vereniging. 
 
       Wij denken, dat er binnen onze vereniging al de cultuur heerst van best een handje willen hel-

pen, gezellig samen met anderen iets doen. Echter, de tijd van een voorzitter vinden, 
      die 25 jaar deze taak uitvoert en dan een lintje krijgt, is voorbij.                                                                          
 
      Er is ‘de nieuwe vrijwilliger’ met eigenlijk wel dezelfde  motieven:                                                                                                                                     

sociale contacten verbreden en mensen leren kennen, iets voor een ander over hebben,  
      kennis en ervaring in willen zetten voor maatschappelijk doel, voor de gezelligheid, 
      omdat het leuk is, voor het plezier hebben, voor de waardering en voldoening.    
  
      Maar deze tijd kenmerkt zich door meer werkdruk, minder tijd en individualisering.  
      Het vrijwilligerswerk van nu moet dus aansluiten bij deze nieuwe vrijwilliger: een optimale ruil. 

Niet de klussen en taken zijn leidend, maar het aanbod moet tegemoet komen  
      aan de vaardigheden en wensen van de vrijwilliger met als kenmerken: 

de werkzaamheden hebben een kop en een staart, ruimte voor eigen inbreng en ideeën,  
de hoeveelheid werk is redelijk van omvang en te overzien binnen een periode, 
er is structuur met duidelijk aanspreekpunt. 
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Verder zijn we volop in gesprek met Buurtsport Tilburg om een verbinding te maken  
met de jeugd op scholen in onze buurt. Via aanbod en kennis maken met sporten  

tijdens de gymlessen op school door de vakleerkracht Bewegingsonderwijs,  
komen tot naschools aanbod met voor ons de bedoeling meer jeugd als lid in te schrijven. 
Immers, als kinderen gezamenlijk kennis maken met en samen actief sporten is de drempel om 
samen (met een groepje) lid te worden lager. 

 
We willen dus niet stilzitten en afwachten, maar  beweging krijgen.                                                        
We  hopen u te vinden. Samen maken we de vereniging en ieders inzet en steentje bijdrage 
wordt gewaardeerd. Het draagt  bij aan onze al bestaande cultuur van de ander kennen,  
elkaar helpen en vooral ook gezelligheid en met plezier samen ergens voor staan en gaan.   
 
We houden u graag op de hoogte. 
 

Het bestuur 

 

 

  Sponsoractie PLUS HEYHOEF 
 
  In het najaar hield de PLUS HEYHOEF een sponsoractie ten behoeve van de sportverenigingen         
  Ook wij hadden ons ingeschreven als club, omdat een behoorlijk deel van onze leden in de      
  Reeshof woonachtig is. Via de website en facebook hebben wij onze leden en hun vrienden en    
  kennissen opgeroepen om onze vereniging te steunen door  op ons te stemmen. 
  Aan deze oproep hebben velen gehoor gegeven. 
   
  Eind november werden de sponsorbedragen bekendgemaakt en overhandigd. 
  Wij ontvingen van de PLUS een bedrag van € 146,85, een mooi resultaat. 
  Er deden nl. 23 verenigingen mee, die een bedrag van € 3000,- mochten verdelen. 
 
  Iedereen die hieraan zijn steentje heeft bijgedragen, bedankt!!! 
  In 2015 wordt deze actie herhaald en zijn wij weer van de partij. 
 
 
 
 
 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=jXiF6OG2dt6e-M&tbnid=TU1AtPLuylY0QM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fwww.telefoonboek.nl%2Fbedrijven%2Ft2019064%2Ftilburg%2Fplus-ijsselstein%2F&ei=2w_IUpenGYLD0QWPo4DQDQ&bv
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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 
 
 
Sportsokken te koop 

 
In het paviljoen hebben wij mooie sportsokken met ons logo erop te koop. 
Ze kosten € 4, per paar en zijn van een goede kwaliteit. 
Aanbod: 3 paar  voor € 10,- 
 
 
 

 
 
Op zondag 23 februari wordt weer het jaarlijkse snerttoernooi gehouden 

Inschrijven kan tot 17 februari. 
In het paviljoen komt het inschrijfformulier te liggen. 
Daarnaast wordt er ook via de mail een formulier toegestuurd. 
Ook op de website wordt het formulier geplaatst. 
 
Wij hopen op een goede opkomst. 
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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 gesp-

aarde 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 ruim € 250,-  

heeft mogen bijschrijven op haar rekening 

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 

http://www.positoos.nl/
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De kindertennismiddag van TC ’t Zand werd gehouden op 28 september. 
Deze zaterdag was het prachtig weer met een grote opkomst van enthousiaste kinderen (en 
hun ouders) 
De kinderen die al langer als drie jaar tennisles hebben gehad, hebben een echte wedstrijd-
middag gehad met meerdere wedstrijden tegen elkaar.  
Het was erg spannend en uiteindelijk is Tom Oomen winnaar geworden met één wedstrijdpunt 
verschil. 
Bart Reukers werd tweede, Thuijs Groeneweg derde en Jelle de Groof eindigde als vierde. 
 
De andere acht kinderen speelden ook meerdere wedstrijden en waren hierbij erg fanatiek. 
Het verschil in punten in de uiteindelijke stand bedroeg slechts 
zeven punten tussen  
de nummer één en acht. 
 
Al met al was het een geslaagde middag met allemaal  
enthousiaste kinderen, die  spannende wedstrijden  
speelden tegen elkaar. 
 
Wij denken voor herhaling vatbaar. 
 
Angelique, dank voor alle moeite en energie 
Kinderen, dank voor jullie inzet en enthousiasme. 
 
 
 
 
 
 
 
Op zondag 29 september werd  het jaarlijkse Spek in de Pan weer gehouden. 
Dit jaar een paar weken eerder vanwege de kans op mooi weer. 
Achtentwintig senioren waren op een zonovergoten dag komen opdraven om dit toernooi 
weer tot een groot succes te maken. 
Helaas waren er drie afzeggingen. 
 
De leiding was  in handen van John en Paul van den Dries die dit vol enthousiasme op zich 
hadden genomen. 
Bij binnenkomst werd iedereen voorzien van een paar sokken met het clublogo. 
 
Grote winnaar werd Abder El Aissati die de  meeste games had gewonnen. 
 
De catering werd als vanouds weer verzorgt door Wilhelmien Corsten, Dinie de Lepper en 
Rietje Kieboom die dit zoals elk jaar geweldig gedaan hebben,waarvoor onze dank. 
Ook de bar was weer in goede handen van Rob Capal en Steijn Engelhaerts 
Uiteraard gaat onze dank ook  uit naar  onze sponsoren. 
 
Volgend jaar krijgt dit een vervolg met Corne  Reukers en Arno van Iersel die  
de nieuwe organisatoren van dit evenement worden. 
Wij wensen ze veel succes. 
 
Namens de toernooicommissie. 
Paul en John van den Dries 
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