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VAN HET BESTUUR

Op de allereerste plaats de beste wensen voor 2019. Wij hopen dat het
voor iedereen een gelukkig, een gezond en een sportief nieuwjaar wordt.
Tennislessen
De leden die in 2018 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 2019 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 25 maart 2019 met uw pasje naar het
paviljoen komen. Het pasje wordt aan de achterzijde voorzien van een nieuwe sticker
waarop staat het geldig is van 1 april 2019 tot en met 31 maart 2020.

Binnen onze vereniging bestaat de regel dat je 4 bardiensten draait.
Daarom het
DRINGEND VERZOEK: Wil iedere senior zijn/haar bardiensten voor 1 april
2019 invullen?

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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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

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

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

Publiciteit
Martijn Elesen
Herwijnenstraat 37
5045 GP Tilburg
5705287

Mr. J.H. de Pontplein 45
5041 GC Tilburg

013-4673290

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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Ledenbijeenkomst
Op dinsdag 12 februari 2019 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 10 maart 2019 in het paviljoen)
Pasjes geldig maken voor nieuwe seizoen
Ledenwerving
Evaluatie vrijwilligers
Toernooikalender
Clubblad, advertenties, reclamedoeken en sponsoring
Vacatures bestuur i.v.m. vertrek Nico Donders en Rietje v.d. Ven
Rondvraag
Sluiting.
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
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Zomercompetitie 2018
Afgelopen zomer is er ook weer een interne competitie gespeeld. Met name
de dames hebben zich van de goede kant laten zien.
Er deden maar liefst 9 damesdubbel teams mee. En die hebben alle
wedstrijden gespeeld; weer of geen weer. Wilhelmien en Kristine waren ook
dit jaar weer onverslaanbaar. Zij hebben niet één set verloren. Dat zegt wel
iets over de kwaliteiten.
Annie en Maud eindigde als goede tweede.
In de mix streden zes teams om de eerste plaats. En het was ongelooflijk
spannend. Pas op de laatste dag, in de allerlaatste set viel de beslissing.
In een spannende wedstrijden wisten Inky en Jacob de buit binnen te halen.
Zij waren de verdiende overwinnaars. Joann en Ger werden tweede.

Teamcompetitie 2018
In 2018 kwamen er
maar enkele teams
in actie tijdens
de interne
teamcompetitie.
Het plezier was er
niet minder om.
Op de speelavonden
(donderdagavonden)
was het genieten
geblazen.
Ieder team zette zijn
beste beentje voort.
Het was dus elke keer weer spannend welk team ging winnen.
Vanaf de kant werden de spelers aangemoedigd. Heerlijk toch.
Op de slotavond werd er nagebuurt onder het genot van een hapje en een
drankje.
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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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Try out sports in maart
Een aantal jongens en meisjes maakt 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 de periode april en mei deed TC ‘t Zand met 2 teams mee
aan de tenniscompetitie voor senioren.
Elke maandagochtend speelde één team thuis en het andere uit bij verenigingen
in onze regio.
Het was elke keer weer reuze gezellig om hieraan mee te doen.
Bij de ontvangst van de bezoekers stond de koffie elke keer al klaar met wat
lekkers er bij.
Er werd op een behoorlijk niveau gespeeld wanneer je de leeftijd in ogenschouw
neemt.
Telkens speelde men 1 of 2 dubbelpartijen.
Toernooi Hilvarenbeek.(55+)
Op maandag 11 september namen wij met een zevental tennissers van onze
vereniging deel aan het slottoernooi dat elk jaar plaatsvindt als afsluiting van
de voorjaarscompetitie voor 55+.
Deze keer had De Ypelaer in Hilvarenbeek de organisatie op zich genomen.
Aan de voorjaarscompetitie namen wij met 2 teams deel.
Hierdoor maak je kennis met verschillende tennisclubs in de regio.
Op de slotdag kwamen zo’n 80 spelers af. Wij speelden nu niet met onze eigen
clubleden, maar met willekeurig gekozen personen. Dit maakt zo’n dag bijzonder.
Je leert andere mensen beter kennen. De verbondenheid wordt groter.
Ieder speelde 3 partijen. Tussendoor werd gezorgd voor een goede lunch.
Na afloop werden onder het genot van een hapje en een drankje de prijzen
uitgereikt.
Enkele leden van onze vereniging vielen in de prijzen.
Belangrijker was echter het plezier
dat deze dag ons geleverd had, mede dankzij een goede organisatie
van De Ypelaer.
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Afscheid Hans Ansems
Op 31 maart 2018 namen wij afscheid van Hans Ansems, de man die jarenlang
ons tennispaviljoen beheerd heeft.
Namens de vereniging bood
het bestuur Hans een receptie aan.
Deze werd zeer goed bezocht.
Hieruit bleek dat Hans met onze
leden een goed contact onderhield.
Hij werd door velen gewaardeerd.
Nico Donders gaf in een afscheidswoord aan welke taken Hans al die
jaren op zich had genomen. Hans
blijft op donderdagen vrijwilligers
werk doen.
Uiteraard zijn wij daar als TC ‘t Zand
heel blij mee.
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TOERNOOI KALENDER
DATUM

TOERNOOI

18 NOVEMBER
2018
t/m
17 MAART 2019
---------ZONDAG
17 MAART 2019

WINTERCOMPETITIE

ZONDAG
24 FEBRUARI
2019

---------

2018 – 2019
UITERSTE INSCHRIJFDATUM

INSCHRIJF
GELD

Organisatie door
Ger Sanders

€ 3,00
PER
ONDERDEEL

zondag 17
februari 2019

€ 5,00

FINALEDAG
WINTERCOMPETITIE
‘SNERT’ TOERNOOI

Wintercompetitie

De wintercompetitie is weer gestart.
Er worden damesdubbel, herendubbel en mixdubbelwedstrijden gespeeld.
Door het slechte weer met name op enkele zondagen moesten er al wel
wedstrijden verzet worden. Dat mag echter de pret niet drukken.
Ger Sanders zorgt ervoor dat iedereen op tijd herinnerd wordt welke wedstrijden
op het programma staan. Via de mail stuurt hij dit op.
Snerttoernooi
Op zondag 24 februari staat dit op de rol.
Binnenkort ontvang je hierover bericht.
Reserveer alvast in je agenda.
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Vrijwilligers bedankt!
Op zondag 4 november werden alle vrijwilligers door het bestuur uitgenodigd om
hen te bedanken voor de inzet die ze ten behoeve van onze vereniging
getoond hadden.
Na de ontvangst startten we met een lunch. Iedereen liet het zich
uitstekend smaken.
Daarna werden er door de liefhebbers enkele partijtjes tennis gespeeld.
Dit verliep in een gemoedelijke sfeer, waarbij het plezier voorop stond.
Na afloop werd er uiteraard onder het genot van een drankje gezellig gekletst.
Wij konden terugkijken op een geslaagde middag.
Fijn dat wij binnen onze vereniging zoveel mensen hebben die meehelpen
om onze vereniging op de been te houden.

Vanaf deze plaats willen wij de toernooicommissie bedanken voor
de goede organisatie elke keer dat er iets georganiseerd wordt.
Ieder keer weer moet de informatievoorziening verzorgd worden, zoals
posters, inschrijfformulieren, mail.
Ook voor de afsluitende evenementen maakt men werk van,
door het aanbieden van hapjes en drankjes.
Wij vinden dat allemaal heel normaal.
Een pluim waard!
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