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Het bestuur van tennisclub ‟t Zand wenst alle leden en hun naasten  
een voorspoedig, gezond en sportief 2012. 
  
Tennislessen 

De leden die in 2011 lessen hebben gevolgd, krijgen binnenkort een brief om opnieuw in te schrij-

ven voor lessen. Voor leden die vinden dat hun tennisvaardigheden verbeterd kunnen worden, 

ligt er in het paviljoen een inschrijfformulier. 
 

Nieuwe pasjes 

Het pasje van de tennisclub dat in je bezit is blijft geldig tot 1 april 2012. Vanaf die datum moet iedereen een 
nieuw pasje krijgen. Wij hebben de besloten hard plastic pasjes (zoals een bankpasje)te maken die meer ja-
ren gebruikt kunnen worden.  

Het deel van het pasje met je pasfoto en persoonlijke gegevens wordt nu eenmalig aangemaakt en 

zal alleen vervangen worden bij wijzigingen, bijvoorbeeld een ander adres. 
Het ander deel van het pasje wordt jaarlijks aangemaakt en daarmee wordt het pasje weer geldig voor het 
nieuwe seizoen. 
Alle leden ontvangen hierover binnenkort een brief.  
 
Ledenbijeenkomst 

Op dinsdag 14 februari 2012 zal om 20.30 uur een ledenbijeenkomst worden gehouden in het pa-

viljoen. 
Wij nodigen eenieder uit om van de mogelijkheid tot inspraak gebruik te maken. 
 
De agenda ziet er als volgt uit: 
 
Welkom en opening 
Presentatie bestuur  
Toelichting ontwikkeling financiën 
Contributie en lesgelden 

Voorstel contributie 
Voorstel prijzen lessen 

Consumptieprijzen 
Barbeheer door seniorleden 

Evaluatie 
Nieuw rooster (hangt vanaf  zondag 11 maart 2012 in het paviljoen) 

Nieuwe pasjes 
Toernooikalender 
Clubblad, advertenties, reclamedoeken en sponsoring 
Rondvraag 
Sluiting. 
 
 
Wij zien U graag op 14 februari Noteer het in uw agenda en/of op de kalender. 
 
 
 

DRINGEND VERZOEK: 

 

 Wil iedere senior zijn/haar bardiensten voor 1 april 2012 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 
5357644 

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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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 
 
Van de ledenadministratie.   
 
 
Zijn er wijzigingen van telefoon, adres, of email, en als u dit ons tijdig doorgeeft, 
dan kunnen we onze ledenadministratie up to date houden. 
 
Misschien dat jullie ook wat kunnen bijdragen aan het ledenbestand, 
vraag eens rond in familiekring, vrienden of collega's of ze het ook niet eens leuk vinden 
om te komen tennissen bij tennisclub 't Zand, nodig ze eens uit voor een introductiepartijtje. 
 
Rechtstreeks mailen met de ledenadministratie kan ook via cene2@hotmail.com 
Voor iedereen weer een sportief jaar toegewenst. 
 
Cees van de Wouw 
Ledenadministratie. 

        
 
 
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 boven-
staand 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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Verslag van de barcommissie 2011 
 
Weer een jaar de barbezetting rond gekregen. 
Alle seniorleden die hun bardiensten vervuld hebben of deze vóór 1 april 2012 nog gaan vervullen 
hiervoor bedankt namens de tennisclub. 
Enkele personen hebben niet alle bardiensten gedraaid. 
Deze mensen hebben een schrijven ontvangen of ontvangen dit zeer binnenkort om contact op te 
nemen met onze vaste beheerder Hans, zodat ze samen met hem een nieuwe datum kunnen plan-
nen om alsnog de bardienst(en) te kunnen vervullen. 
Natuurlijk mag je je dienst(en) ook afkopen, dit wordt in de brief aangegeven. 
Ook een bedankje naar de leden van de barcommissie, die de “gaten”in de barbezetting weer heb-
ben opgevuld en die verantwoordelijk zijn voor het openen en sluiten van de tennisclub op de da-
gen dat Hans vrij is. 
Ook een bedankje naar de leden die op dinsdag- woensdag-en zondagmorgen de tennisclub ope-
nen, i.v.m. diverse instuiven. 
Elders in dit clubblad wordt bekend gemaakt vanaf welke datum de lijsten voor het seizoen 
2012/2013 weer op het publicatiebord hangen, zodat ieder senior lid zijn nieuwe bardiensten dan 
kan invullen. Dit invullen moet gebeuren voor of tijdens het ophalen van uw nieuwe pasje. 
Nogmaals iedereen bedankt voor jullie inzet. 
 
Verslag klusploeg T.C. ‟t Zand 2011. 
 
Het afgelopen jaar hebben we niet zoveel hoeven doen aan het tennispark om 
het bespeelbaar te houden. 
De telramen staan weer rechtop in hun houders omdat deze houders zijn aangepast. 
We hebben de strook grond naast de tennismuur, vrij gemaakt van beplanting zodat daar getegeld 
kon worden i.v.m. de nieuwe toegang naar de velden, voor de veegmachine. 
Verder is er nog wat schilderwerk verricht aan de pergola en aan het paviljoen. 
De nieuwe poorten, bij de oefenmuur en aan de Le bourgetstraat zijn kosteloos geplaatst door een 
externe partij, dit i.v.m. een deal gemaakt met het kinderdagverblijf naast onze tennisvelden. 
Het openslaande hek achter baan 4 moet nog vervangen worden door een ander exemplaar. 
Maar deze klus zullen we in het voorjaar van 2012 afwerken. 
Alle medewerkers van de klusploeg, bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar. 
 
Nico Donders  
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Wilt U door middel van het sparen van Positoos Tennisclub ‟t Zand financieel steunen? 
 
Wat  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 He-
ijhoef, 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 2

de
 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 ruim € 200,- intussen heeft mogen bijschrijven  
op haar rekening.  
 
Een voorbeeld 
Elke week doen wij (familie Elesen)boodschappen bij de PLUS. 
Op mijn pas zijn sinds begin juni 1761 positoos bijgeschreven op mijn naam en er gingen hierdvan 
1174 positoos naar de vereniging. (1 Positoo is 1 eurocent waard) 
 
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. 
 
 
 
 

   
 
 

Pagina 7 

http://www.positoos.nl/


pagina 8 

 

 

 

Pagina 8 

Tennistoernooien 
 
Het afgelopen seizoen zijn er door de toernooicommissie weer diverse toernooien georganiseerd.  
Vooral de twee avonden “Ladies Night‟ en Mens Night” waren een succes; er waren veel deelnemers 
en de wedstrijden werden fanatiek gespeeld.  
Zelfs lichte regenbuien kon de deelnemers/deelneemsters er niet van weerhouden gewoon door te 
spelen.  
Er was een enthousiaste, gezellige en sportieve sfeer. 
 
Vermeldenswaardig is ook, dat de extra aankleding met verkoop van sieraden en de expositie van 
schilderstukken door eigen leden op prijs werd gesteld en voor herhaling vatbaar is. 
 
Jammer genoeg hebben we moeten constateren, dat het inschrijven en deelnemen aan toernooien 
en clubkampioenschappen niet altijd groot is. Veel leden hebben hun eigen vaste clubje  
en vast tijdstip; het inschrijven voor toernooien voldoet dus niet aan de behoefte van een groot deel 
van de leden.  We respecteren dit. 
 
Het clubkampioenschap dubbelspel en de mixdubbel vonden nog wel doorgang, maar bij  
het enkelspel waren er te weinig inschrijvingen. Ook het invitatietoernooi en het Open toernooi  
konden niet doorgaan, vanwege te weinig belangstelling. 
Omdat we toch een tennisvereniging zijn en het competitie-element daarin best een plaats mag  
hebben, gaan we volgend seizoen de oude vertrouwde laddercompetitie weer opzetten. 
Of we dit doen voor alle categorieën bekijken we binnenkort en leggen we voor tijdens 
de ledenvergadering in februari. Een mogelijkheid daarbij is om de clubkampioenschappen 
daarin te integreren. U krijgt hierover nader bericht. 
 
Rest ons u een heel sportief seizoen toe te wensen en onze dank uit te spreken aan  
de toernooicommissie voor hun inzet en energie in het afgelopen jaar. 
 
Ook vanaf deze plaats onze dank aan Angelique vd Schoot. 
Zij organiseert al enkele jaren diverse gezellige tennismiddagen voor de jeugd.  
Naast tennissen is er ook volop vermaak met andere spelletjes en meerdere ouders 
zijn hierbij aanwezig.  
Het zijn altijd leuke ontspannen zaterdagmiddagen voor onze jeugdleden.  
Onze dank hiervoor. 
 
Namens het bestuur, 
 
Huub van Hal, toernooien 
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Het spek-in-de-pan-toernooi 
 
 
Het Spek in de pan toernooi werd dit jaar georganiseerd door  
Arjan  Visser en Paul Spanings. 
Hieronder hun verslag van dit evenement. 
 
Het begon met stralend weer die ochtend met koffie en cake. 
Na het nuttigen van de consumptie begon het toernooi. 
De wedstrijden duurden 45 minuten. 
Na enkele partijen begonnen de eersten met eten. 
Dit  jaar waren er veel mensen die voor een uitsmijter hadden gekozen. 
Deze waren gesponsord door Paul Spanings en niet zoveel speketers, die door 
Arjan gesponsord werden, maar niet getreurd, tijdens de wedstrijden werd er 
spek geserveerd en onder een genot van het bier en bij prachtig weer werd 
dit in overvloed afgenomen. 
 
Omstreeks 16.30 uur werden de prijzen uitgereikt 1

e
 prijs F Bruurs 

2
e
 prijs E Joosten,3

e
 prijs P Mols. 

Deze heren kregen nog iets extra‟s , nl. door A visser geschonken prijzen. 
Daarna volgde er een loterij die ook weer prijzen bevatte en natuurlijk werden 
de dames in de bloemen gezet door P Spanings voor hun inzet en tijd. 
Met dank voor W Corsten,  R Kieboom, D de Lepper voor de goede zorgen. 
 
Nadien hebben we nog van het stralend weer genoten en van het bier dat 
geschonken was door de brouwerij. 
Ook hiervoor bedankt . 

 

Vriendelijke groeten  

namens de organisatie P.Spanings en A Visser 
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