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VAN HET BESTUUR

Van harte welkom aan onze nieuwe leden.
Wij hopen dat jullie veel plezier aan het tennissen gaan beleven.
Pasjes geldig maken voor het nieuwe tennisseizoen
Als u toestemming heeft gegeven voor automatische incasso, dan is de contributie
rond 15 maart 2017 van uw rekening afgeschreven. Als u geen toestemming heeft gegeven,
dan ontvangt u een nota via uw mailadres of anders per post.

Als uw betaling binnen is, dan 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 2017 tot en met 31 maart 2018.

Bardienst
Naast de beheerder zijn er een aantal uren, waarop de bardienst door leden
ingevuld wordt. Ieder lid draait 3 bardiensten.
Je doet dit samen met een ander lid van onze vereniging.
Op het prikbord komt het jaaroverzicht, dat ieder lid verzocht wordt om in te vullen.

DRINGEND VERZOEK DAAROM:
Wil iedere senior zijn/haar bardiensten
zo spoedig mogelijk invullen,
indien dit nog niet is gebeurd.

Ledenbijeenkomst
Op dinsdag 14 februari 2017 werd de ledenbijeenkomst
gehouden in het paviljoen.
Aanwezig: bestuur en 15 leden.
Afwezig: Sjef v.d. Meys, Inke de Roy, Guus Sluyter.
OPENING.
De vergadering wordt om 20.30 uur geopend
TOELICHTING FINANCIEN
Er wordt een toelichting gegeven op de jaarcijfers.
CONTRIBUTIE EN LESGELDEN
Beiden wordt dit jaar niet verhoogd.
De lesgroepen worden wel gewijzigd: komend seizoen wordt er
in groepen van 6 lesgegeven.
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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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CONSUMPTIEPRIJZEN
De consumptiekaarten hebben een nieuwe indeling.
Vanaf 1 april wordt geen kaart meer getrokken per maand.
BARBEHEER
Is dit jaar heel goed verlopen. De horecawet moet wel goed nageleefd
Worden; anders kunnen er boetes volgen.
NIEUWE ROOSTER
Vanaf zondag 12 maart hangt het nieuwe rooster in het paviljoen.
PASJES GELDIG MAKEN
De nota’s voor de contributie gaan half maart uit. Als er betaald is,
kan het pasje in het paviljoen geldig gemaakt worden.
LEDENWERVING
Er zijn allerlei acties gedaan om nieuwe leden te werven tot nu toe
met weinig succes. Is heel moeilijk.
EVALUATIE VRIJWILLIGERS
Gaat heel goed. De vrijwilligers middag is heel gezellig verlopen.
TOERNOOIKALENDER
Is ongeveer het zelfde als vorig jaar. Het team-tennis is goed geslaagd,
dus het komt ook dit jaar terug.
Er zal ook een uitwisselingtoernooi georganiseerd worden.
CLUBBLAD, RECLAME, SPONSORING
Grootste sponsor – Rabobank – is weg. Komt waarschijnlijk
een nieuwe sponsor. Als er foto’s gemaakt zijn van een toernooi etc.
graag doorsturen, kunnen dan in het clubblad geplaatst worden.
VERGUNNING
De vergunning voor het gebouw achter de tennisbaan is niet doorgegaan.
Rond16 mei valt de beslissing wie er wel in komt.
RONDVRAAG
Jose Reijnen vraagt of de toiletten opnieuw betegeld kunnen worden.
Hier zal naar gekeken worden.
SLUITING
De vergadering wordt om 21.15 gesloten
Rietje van de Ven
Secretaresse
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Wintercompetitie 2016
Op zondag 26 maart werd de wintercompetitie afgesloten met een slottoernooi.
Dit toernooi werd gekenmerkt door verschillende afzeggingen, die te maken hadden

met allerlei vervelende sportblessures. Hierdoor konden een aantal wedstrijden geen
doorgang vinden.
Op de slotdag werd er vooral gemixt gespeeld. Het weer werkte goed mee.
Hierdoor konden wij na afloop ook op het terras zitten en gezellig met elkaar terugblikken
op een geslaagde slotdag.
De grote winnaar werd Ger Sanders. Ook als organisator werd hij bedankt.
Natuurlijk werd ook José in het zonnetje gezet. Zij had ook deze keer weer voor heerlijke
broodjes gezorgd.

Mens night
Op donderdag 13 april werd de mens night georganiseerd.
Het aantal deelnemers was deze keer beperkt. Wij starten met een enkelspel en daarna waren
er twee ronden dubbelspel. Tussendoor was er een pauze met een lekkere zelfgemaakte cake.
Tegen negen uur waren wij klaar met spelen. Juist op tijd, omdat het al een beetje donkerder
werd.
Iedereen kon terugkijken op een gezellige en sportieve avond.
De derde helft kon beginnen. Onder het genot van een hapje en een drankje werd ook

de winnaar van het toernooi bekend gemaakt. Dat was wederom zoals afgelopen seizoen
Jakob Bulten.
Een compliment voor de organisatoren van deze avond.

Pagina 7

pagina 7

Samenwerking TC ‘t Zand—Wilkins Sports
TC ‘t Zand heeft een nieuwe sponsor gevonden: 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.
Wij hopen op een vruchtbare samenwerking met Wilkins Sports.
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Beste Jeugdleden van Tennisclub 't Zand,
Waarom een Laddercompetitie? Deze competitie geeft ieder de mogelijkheid om
wedstrijden te spelen. Dit is leuk om te doen, je leert er veel van (het gaat niet alleen
om winnen) en je zult merken dat je ook beter wordt in tennis!
Komende zomer starten wij een nieuwe ladder. Wij vragen onze jeugdleden om hieraan
deel te nemen. Door veel te spelen(=oefenen), wordt je niveau hoger!
Er komt een laddercompetitie voor jeugdleden die op 3/4e veld (met oranje ballen) én
één laddercompetitie voor hen die op de hele baan (met groene en gele ballen) spelen!
Groetjes Marlies
Try out sports in maart
Een behoorlijk grote groep jongens en meisjes maakte in maart 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.
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
Olijfstraat 4
5037 EA Tilburg
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Wie worden onze nieuwe buren?
Door het faillissement van Cardan stond het gebouw aan de Schiphollaan leeg.
Ons was bekend dat het gebouw verkocht was en in december 2016 waren er
sloopwerkzaamheden in het pand.
Toen wij navraag deden, werd gezegd dat de bouwvergunning in december 2016
geweigerd was in verband met geluidsoverlast van de tennisbanen.
De tennisbanen 3, 4 en 5 liggen namelijk direct naast het gebouw.
Op 2 februari 2017 stond in de krant dat door RIBW (Regionaal Instituut Begeleid Wonen)
in het pand 15 personen met een dubbele diagnostiek gehuisvest zouden worden.
De dubbele diagnostiek houdt in dat zij een psychiatrisch verleden hebben en
drugsverslaafd zijn.
Er zouden geen dagactiviteiten aangeboden worden en drugs moeten “buiten”
worden gekocht.
Met de wijkraad, het Wijkcentrum, de bibliotheek, de naastgelegen basisschool,
Amarant, de Stichting Jeugdbelangen ‘t Zand en een aantal wijkbewoners zijn
diverse besprekingen gevoerd over de gang van zaken en het onacceptabel zijn
voor deze bewoners.
Al deze instanties en Tennisclub ’t Zand hebben bezwaar gemaakt bij de Gemeente
tegen het afgeven van de vergunning die in strijd is met het bestemmingsplan,
maar via een zogenaamde “kruimelgevallenregeling” door één persoon
van de Gemeente is toegekend.
Ook vele wijkbewoners en ouders van leerlingen van de basisschool hebben bezwaar gemaakt, in totaal 150 bezwaarschriften.
Het is nu afwachten hoe de Gemeente dit gaat oplossen.
Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden wij jullie op de hoogte.
Louis v.d. Pas
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TOERNOOI KALENDER
SENIOREN

2017 – 2018

DATUM

TOERNOOI

UITERSTE INSCHRIJFDATUM

INSCHRIJF
GELD

DONDERDAG
13 APRIL 2017

MENS NIGHT

vrijdag
7 april 2017

€ 3,00

DONDERDAG
20 APRIL 2017

LADIES NIGHT

vrijdag
14 april 2017

€ 3,00

DONDERDAG
31 augustus
2017

MIX NIGHT

vrijdag
25 augustus 2017

€ 3,00

23 APRIL 2017
t/m
8 OKTOBER 2017

ZOMERCOMPETITIE

van
1 april 2017
t/m
zondag 17 april
2017
(Pasen)

-----ZONDAG
15 OKTOBER
2017

-----------FINALEDAG ZOMERCOMPETITIE

€ 3,00
PER
ONDERDEEL

Organisatie door
Ger Sanders

DINSDAG
19 SEPTEMBER
2017

DAMES
INSTUIF TOERNOOI
MET LUNCH

ZONDAG
1 OKTOBER 2017

HEREN
INSTUIF TOERNOOI
‘SPEK IN DE PAN’

12 NOVEMBER
2017
t/m
11 MAART 2018
---------ZONDAG
18 MAART 2018

WINTERCOMPETITIE
--------FINALEDAG
WINTERCOMPETITIE

Organisatie
door twee dames
Organisatie door
Gert Holswilder
en
Nico Onderwater
van
zondag 22 oktober 2017
t/m
zondag 5 november 2017

€ 3,00
PER
ONDERDEEL

Organisatie door
Ger Sanders

ZONDAG
25 FEBRUARI
2018

‘SNERT’ TOERNOOI

zondag 18 februari 2018

€ 5,00

datum nog nader
te bepalen

UITWISSELINGSTOERNOOI

voor dames en
heren
op een avond
wedstrijden tegen
andere tennisclub

???
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TOERNOOI KALENDER 2017 – 2018
SENIOREN VERVOLG
TEAM COMPETITIE

DONDERDAGAVOND
19.00 u- 21.00 u
11 mei, 18 mei,
1 juni, 8 juni,
15 juni, 22 juni,
29 juni, 6 juli,
13 juli

Team van dames
en heren. Ieder
team speelt:
1 x herendubbel
1 x damesdubbel
1 x mix dubbel
1 x heren single
1 x dames single
wedstrijden van
half uur

INSCHRIJVEN
van
9 april 2017
t/m
23 april 2017

TOERNOOI KALENDER

JEUGD

INSCHRIJFGELD
€ 15,00

2017 – 2018

DATUM

TOERNOOI

UITERSTE INSCHRIJFDATUM

INSCHRIJF
GELD

van 8 mei t/m
30 september
2017

LADDERCOMPETITIE

van 1 april t/m
21 april 2017
(voor meivakantie)

GRATIS

ZATERDAG
10 JUNI 2017

KINDER TENNIS
MIDDAG
voor kinderen t/m
16 jaar
(clubleden)

zaterdag
3 juni 2017
(Pinksteren)

ZONDAGMIDDAG
9 JULI 2017

KIND – OUDER
TOERNOOI
voor kind (t/m 16
jaar) met vader,
moeder, oma,
opa, oom, tante,
buurman, etc
één persoon is
clublid

zondag
2 juli 2017

ZATERDAG
23 SEPTEMBER
2017

KINDER TENNIS
MIDDAG
voor kinderen t/m
16 jaar

zaterdag
16 september
2017

GRATIS

GRATIS

GRATIS
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Snerttoernooi 2017
Vandaag is het zover. Het Snerttoernooi wordt gespeeld met een mooie opkomst.
De 24 deelnemers hebben er zin in.
Drie wedstrijden per persoon worden er gespeeld.
Tussendoor is er een pauze om te genieten van de overheerlijke
snert à la Joann met roggebrood en katenspek. Voor de niet snertliefhebbers had
Joann tomatensoep met stokbrood gemaakt.
Sommige tennissers hadden zo hard hun best gedaan, dat een tweede kop soep
er goed in ging.
Na de wedstrijden was het tijd voor de prijsuitreiking.
Voor zowel de dames als de heren was er een eerste en tweede prijs.
Bij deze willen we de winnaars nogmaals feliciteren: proficiat.
Dames
Stijn Swinkels
Tanja van Iersel
Heren
Theo Muller
John van den Dries
Al met al een geslaagde dag met droog weer.

Audrey
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Ladies night
Op donderdag 20 april werd een toernooi voor de dames georganiseerd, de ladies night.
Er werden 3 rondes dubbel gespeeld. Er waren leuke rally’s te zien. Het spel golfde bij
de meeste partijen op en neer. Het was leuk om te zien. Na de 2e ronde was er een pauze.
De appelflappen van bakker Van Iersel lieten zich goed smaken.
Even over negenen werden de rackets opgeborgen.
Onder het genot van een hapje en drankje werd er gezellig geborreld.
Huub maakte de winnares van de avond bekend: het was Stijn Swinkels.
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