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Op de eerste plaats heten wij alle nieuwe leden van harte welkom bij onze vereniging. 
Wij hopen dat je veel plezier aan het tennis gaat beleven. 
Je kunt lessen volgen en deelnemen aan verschillende toernooien. 
Voor de senioren hebben wij op verschillende tijdstippen een instuif voor dames of 
heren: dinsdagochtend voor de dames, de zondagochtend voor de heren en  
op dinsdag en– donderdagavond willen wij ook de mogelijkheid bieden voor  
een instuif voor zowel dames als heren.  
 
 

Pasjes geldig maken voor het nieuwe tennisseizoen 

Als u toestemming heeft gegeven voor automatische incasso is  de contributie rond 15 maart 2015 
van uw rekening afgeschreven. Als u geen toestemming heeft gegeven, heeft u een nota ontvangen. 
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 2015 tot en met 31 maart 2016. 
 
Ledenbijeenkomst 
 
Op dinsdag 10 februari 2015 werd  een ledenbijeenkomst 
gehouden in het paviljoen. 
Het verslag van deze avond vindt U hieronder. 
 
 

1.OPENING 

Nico  Donders opent de vergadering om 20.30 uur 

2. TOELICHTING ONTWIKKELING FINANCIEN. 

Cijfers worden door Nico toegelicht. Er zijn verder geen vragen. 

3. CONTRIBUTIE EN LESGELDEN. 

De contributie en lesgelden worden niet verhoogd dit jaar. 

Er worden dit jaar ook tennislessen op niveau gegeven . De prijs hiervan is afhankelijk van aantal 

deelnemers per les. 

4. CONSUMPTIEPRIJZEN 

 De consumptieprijzen worden dit jaar niet verhoogd. 

5. BARBEHEER DOOR SENIOREN 

Het barbeheer is dit jaar goed verlopen. De bezetting was 99% 

6. NIEUW ROOSTER. 

Het nieuwe barrooster hangt vanaf zondag 8 maart in het paviljoen. Nieuwe vrijwilligers gaan de lijsten 

bijhouden en de opvolging verzorgen. 

7. PASJES GELDIG MAKEN VOOR HET NIEUWE SEIZOEN. 

Het pasje wordt pas geldig gemaakt als er 3 bardiensten zijn ingevuld. 
 
 
 
 
 
 

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 

Pagina 4 

http://www.tctzand.nl/
mailto:melesen@tctzand.nl


pagina 5 

 

 

      

8. LEDENWERVING. 

Op dit moment zijn er 235 leden. 2 leden van het bestuur hebben een cursus ledenwerving gevolgd. Er 

wordt vooral ingezet op jeugdleden. Er zijn 100 aanmeldingen voor de try-out sport die in maart begint. 

Er wordt ook samengewerkt met scholen, afgelopen jaar zijn er tennislessen geweest voor groep 7/8 en 

dit jaar komen er lessen voor groep 5/6. Er is ook meegedaan aan het Huibevenparkfestival, waardoor 

er ook weer enkele leden bijgekomen zijn. 

9. NAAR MEER VRIJWILLIGERS. 

Er is door 2 leden van het bestuur ook een cursus vrijwilligerswerving gevolgd. Resultaat daarvan is dat 

wij verschillende nieuwe vrijwilligers er bij hebben, wij hebben nu 36 vrijwilligers en 12 personen waar 

we zo nu en dan een beroep op kunnen doen. Wij zijn heel erg blij met dit resultaat. 

10. TOERNOOIKALENDER. 

Deze is ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Er zijn 2 kindertennismiddagen gepland die georganiseerd 

worden door een aantal vrijwilligers en de tennislerares. 

11. CLUBBLAD, ADVERTENTIES EN SPONSORING. 

Martijn verzoekt om tijdens toernooien etc. foto ’ s te maken zodat die gebruikt kunnen worden op de 

website en in het clubblad. Wij hebben een aantal sponsors. 

Daar wordt een gesprekje mee gevoerd dat ook in het clubblad komt te staan. 

De website wordt aangepast. Dit wordt gratis gedaan als we daarvoor een tegenprestatie willen leveren 

in de vorm van iets organiseren voor kinderen. 

12. RONDVRAAG 

Wat gebeurt er als Hans weggaat? Dit is in 2017. Daar wordt door een groepje mensen over nage-

dacht, zodat we tegen die tijd een plan hebben. 

Een paar keer op zaterdag was er niet geopend, wordt daar iets aangedaan? 

Dat wordt geregeld. 

Jeugd uit het jeugdhuis komt hier op de banen vooral op woensdagmiddag, 

wat kunnen we hieraan doen? Voorstel:doe de poort dicht ( niet op slot )  dat schrikt misschien toch af. 

13. SLUITING 

De vergadering wordt om 21.15 uur gesloten. 

 

Rietje van de Ven 

Secretaresse. 

 

                                      DRINGEND VERZOEK:  
 
Wil iedere senior zijn/haar bardiensten voor 2015 invullen wanneer dit nog niet gebeurd is!!! 
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 Samenwerken met de naburige basisscholen. 
       De kinderen uit de groepen 5 t/m 8 van de Hubertus kregen in het najaar enkele tennislessen  
       aangeboden o.l.v.  Marlies  Demmers, onze eigen tennislerares in de eigen gymzaal. 
       Daarna konden de liefhebbers zich nog aanmelden voor enkele lessen bij onze vereniging. 
       Helaas werd hier maar mondjesmaat gebruik van gemaakt. 
        n de evaluatie kwam naar voren dat wij ons een volgende keer beter kunnen richten  
        op de groepen 5-6. Nu lag de nadruk op de groepen 7 en 8. 
   In het voorjaar gaan wij verder met een andere school, nl. het Wandelbos. 
        Wij hebben hierover al afspraken gemaakt. Eind mei, begin juni is de planning dat wij  
        hiermee aan de slag gaan. 
 
 Werven via de Try Out Sports. 
       Een groot groep jeugdige spelers deed weer mee aan de Try Out sports in de maand maart. 
       Wij boden als vereniging de kinderen hierna een viertal extra lessen aan tegen een zeer  
  aantrekkelijke prijs. Daarbij stelden wij rackets en ballen beschikbaar. 
       Een aantal kinderen heeft van dit aanbod gebruik gemaakt. 
                

 
       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 
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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,- 

 
 
Natte tennisbanen. 
Het afgelopen seizoen is meerdere malen voorgekomen, dat er volop plassen water op onze tennisba-
nen lagen. Het bestuur heeft opdracht gegeven de banen te controleren op de kwaliteit. 
Dit bleek in orde te zijn; we mogen dus concluderen dat de plassen op de banen ontstaan door extreme 
HEVIGE en LANGDURIGE  regenval.   De banen hebben tijd nodig om vol te lopen, maar moeten ook 
tijd krijgen om weer droog (en bespeelbaar) te worden. 
Het bestuur keurt het dan ook af, dat (met alle goede bedoelingen op dat moment) banen worden 
‘drooggetrokken’  van plassen met vegers, trekkers, etc. Op deze manier de banen bewerken is dus 
echt niet bevorderlijk voor de kwaliteit. 
We gaan uit van uw begrip en medewerking. 

 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Marlies, onze tennisleerares,  geeft uitleg aan de kinderen van Try Out sports. 
       Enkele vrijwilligers van onze vereniging helpen mee. 
       Samen zijn  we sterk, nietwaar? 
       Bedankt voor de medewerking. 
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Snerttoernooi zondag 1 maart 

 

Zondag 1 maart was het dan zover. Het jaarlijkse snerttoernooi is deze dag gepland. De weersver-

wachtingen voor deze dag zijn helaas niet zo goed. Gelukkig blijkt maar weer dat de 'kenners' er soms 

ook naast kunnen zitten. Op een paar spatjes na was het een heerlijke dag om te tennissen. 

 

Er was een goede opkomst met 26 deelnemers.  

We begonnen enthousiast om 10 uur op vijf banen. Voor de pauze zijn er 3 speelrondes gespeeld.  

Hierdoor kreeg iedereen wel een beetje trek.  

José en Audrey hadden voor heerlijke snert met roggebrood en gatenspek en tomatensoep met stok-

brood en kruidenboter gezorgd. 

Sommigen hadden zelfs zo'n trek dat ze beide soepen gegeten hebben.  

 

Na de pauze zijn er nog twee speelrondes geweest en werd het langzaam duidelijk wie de winnaar 

was.  

Bij de heren hadden de volgende personen prijs: 

1e  Ger Sanders 

2e  Martijn Elesen 

3e  Abder el Aissati 

 

Bij de dames gingen de volgende personen er met een prijs vandoor: 

1e  Audrey van der Laak 

2e  Annie Broeders 

3e  Els Spijkers 

 

Gelukkig had de Toernooicommissie voor alle deelnemers nog een kleinigheidje: een chocolade paas-

ei.  

 

 Al met al een zeer geslaagde dag.  

 

Namens de Toernooicommissie bedankt voor jullie deelname en we zien jullie graag de volgende keer 

weer.  

 

Groetjes, 

Audrey 

 

          Het snerttoernooi 
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                        De wintercompetitie  
 
 
 
De afsluiting van de wintercompetitie viel letterlijk in het water. 
De regen leidde er toe dat wij in het paviljoen een afsluiting hielden  
met een prijsuitreiking. 
Natuurlijk werd er voor een hapje en een drankje gezorgd. 
Een pluim voor de toernooicommissie. 
De eindstanden vind je hieronder. 
 

 

 

Stand per 24 maart 2015 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

team Aantal ge-

speeld 

wedstrijdpun-

ten 

Saldo games positie 

Marij & Anja 3 4 +3 3 

Wilhelmien & Kristine 3 4 +13 1 

Joann & Stijn 3 4 +6 2 

José & Nelly 3 0 -22 4 

team Aantal ge-

speeld 

wedstrijdpun-

ten 

Saldo games positie 

Marij & Nico 2 0 -12 3 

Anja & Jan 2 2 -4 2 

Stijn & Marco 2 4 +16 1 
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team Aantal gespeeld wedstrijdpunten Saldo games positie 

Ger & Nico D 4 4 -4 3 

Nico O & Theo 4 2 -20 4 

Paul & Abder 4 8 +31 1 

Jan P & Martijn 4 0 -23 5 

Huub & Jan de L 4 6 +16 2 



TOERNOOI KALENDER     2015 – 2016 
SENIOREN 

 
DATUM 

 
TOERNOOI 

 
UITERSTE INSCHRIJF-

DATUM 

I 
NSCHRIJF 

GELD 

ZONDAG 

1 MAART 2015 

  

‘SNERT’ TOERNOOI zondag 

22 februari 2015 
€ 5,00 

ZONDAG 

29 MAART 2015 

  

FINALEDAG WINTER-
COMPETITIE 

  € 3,00 

PER ONDER-
DEEL 

DONDERDAG 

16 APRIL 2015 

  

LADIES NIGHT zondag 

12 april 2015 
€ 3,00 

DONDERDAG 

23 APRIL 2015 

  

MENS NIGHT zondag 

19 april 2015 
€ 3,00 

DONDERDAG 

2 JULI 2015 

  

LADIES NIGHT zondag 

28 juni 2015 
€ 3,00 

DONDERDAG 

9 JULI 2015 

  

MENS NIGHT zondag 

5 juli 2015 
€ 3,00 

ZONDAG 

13 SEPTEMBER 2015 

  

MIX TOERNOOI 
  

zondag 

6 september 2015 
€ 3,00 

19 APRIL 2015 

t/m 

11 OKTOBER 2015 

- - - - - - 
ZONDAG 

18 OKTOBER 2015 

ZOMERCOMPETITIE 

  
 - - - - - - - - - - - - 
        FINALEDAG ZOMER-
COMPETITIE 

 (clubkampioenen) 
  

van 

1 april 2015 

t/m 

zondag 12 april 2015 

  
€ 3,00 

PER ONDER-
DEEL 

DINSDAG 

15 SEPTEMBER 2015 

  

DAMES 

INSTUIF TOERNOOI MET 
LUNCH 

  

Organisatie 

door twee dames 

  

  
  

ZONDAG 

4 OKTOBER 2015 
HEREN 

INSTUIF TOERNOOI 
‘SPEK IN DE PAN’ 

  

Organisatie door 
         Abder en Alfred 

  
  

ZONDAG 

28 FEBRUARI 2016 

  

‘SNERT’ TOERNOOI zondag 

21 februari 2016 
€ 5,00 

1 NOVEMBER 2015 

t/m 

13 MAART 2016 

- - - - - - - - - - 
ZONDAG 

20 MAART 2016 

WINTERCOMPETITIE 

  
- - - - - - - - - 
FINALEDAG 

WINTERCOMPETITIE 

van 

zondag I1 oktober 
t/m 

zondag 25 oktober 

  
€ 3,00 

PER ONDER-
DEEL 



TOERNOOI KALENDER     2015 – 2016 
 

JEUGD 
DATUM TOERNOOI 

 
UITERSTE 

INSCHRIJFDATUM 
INSCHRIJF 

GELD 

ZATERDAG 
6 JUNI 2015 

KINDER TENNIS MIDDAG 
voor kinderen t/m 16 jaar 

(clubleden) 
 

zaterdag   
30 mei 2015 

 
GRATIS 

ZONDAGMIDDAG 
12 JULI 2015 

KIND – OUDER 
TOERNOOI 

 
voor kind (t/m 16 jaar) met 
vader, moeder, opa, oma, 

oom, tante,  
buurman, etc 

     
   één persoon is clublid 
 
 

zondag 
5 juli 2015 

 
 

GRATIS 

ZATERDAG 
26 SEPTEMBER 2015 

KINDER TENNIS MIDDAG 
voor kinderen t/m 16 jaar 

(clubleden) 
 
 

zaterdag 
19 september 2015 

 
GRATIS 

 

                                          

       Mensnight 

 

Op donderdag 23 april was de eerste mensnight van dit seizoen. 

De deelname was magertjes. Desalniettemin werd er fanatiek gespeeld.  

Het weer werkte mee. Het was droog.  

In de pauze stond de koffie en worstebrood—gesponsord door bakkerij Van Iersel—weer klaar.  

Na afloop werden wij door Joann en José verwend met een pasteitje. 

Uiteraard smaakt dan een lekker drankje er extra goed bij. 

Natuurlijk werden er ook enkele prijsjes in de vorm van bonnen verloot. 

Op 9 juli is de volgende mensnight. Noteer hem alvast in je agenda!   
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                            Ladiesnight   

 

       Donderdag 16 april 2015. 

 

Op deze zonnige avond verzamelen zich 20 enthousiaste dames voor de inmiddels  

welbekende Ladiesnight. 

Alle banen bezet voor 4 gezellige partijtjes tennis van een half uur. 

Na 2 partijtjes even pauze met koffie en een appelflap. 

Ondanks dat gezelligheid  voorop staat bij deze avond wordt er toch fanatiek getennist en 

voor elk punt gestreden. 

 

Na afloop had Joann voor ieder een heerlijk slaatje klaarstaan die er met een wijntje,trappist  

of wat minder sterks wel in gingen!! 

Zoals gezegd gezelligheid voorop dus de uitslag was niet van belang. 

Als dank voor de inzet werden er daarom 3 consumptiekaarten verloot onder de deelneemsters. 

Ondanks de goede opkomst op deze avond nog een oproep aan ALLE damesleden van TC ’ t  zand. 

Schrijf je in voor de volgende Ladiesnight op 2 juli 2015!!!! 

 

De toernooicommissie. 

 

 


