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Sinds 1 april 1980 ben ik penningmeester van Tennisclub ’t Zand en doe dat gelukkig nog 
steeds met plezier. Toch moet ik, maar ook de Tennisclub, er rekening mee houden dat aan 
alles een einde komt. Als ik nu aangeef te stoppen per 1 april 2021, heb ik nog  
de mogelijkheid mijn opvolger(s) goed in te werken. 
 
Ik heb het over opvolgers omdat er in de loop der tijd er allerlei taken zijn bijgekomen; dus zal 
het moeilijk zijn iemand te vinden die alle taken overneemt. Ook kan de oorspronkelijke taak 
van penningmeester makkelijk in twee delen worden gesplitst. 
 
TAAK KASSIER M/V      
 haalt 2x per week de enveloppe met kasgeld, kasstaat en kassastrook op en controleert 

of alles klopt 
 houdt in een kasboek de ontvangsten en uitgaven bij in de vorm van een excel-bestand 

(beschikbaar) 
 per maand het overzicht verstrekken aan de administrateur m/v; 
 stort het geld periodiek op de bankrekening; 
 verwerkt de uren van de barcommissie in een excel-bestand (beschikbaar) en betaalt 

per kwartaal uit. 
 voor deze functie is het niet nodig bestuurslid te zijn. 
 
 
TAAK ADMINISTRATEUR       
 Verwerkt regelmatig de kasmutaties en bankrekening in het boekhoudprogramma; 
 Controleert de ontvangen facturen en betaalt deze via Telebankieren. 
 In maart is een ledenlijst beschikbaar waarop alle leden van dat moment staan. Een 

groot deel wordt automatisch geïncasseerd, de rest ontvangt via de ledenadministratie 
een nota.  

 Op deze ledenlijst worden de betalingen bijgehouden. Nieuwe leden worden toege-
voegd en ook die betalingen bijhouden. 

 Per 15 maart de contributie automatisch incasseren, gebeurt ook in Telebankieren. 
Nieuwe leden met automatische incasso in loop van het jaar verwerken. 

 Incasseren lesgelden en controleren betalingen van de nota’s; 
 Het opstellen van de jaarrekening en samenstellen van een financieel jaaroverzicht voor 

het bestuur.  
 Enige ervaring of administratieve opleiding is een pré.  
 Voor deze functie is het wenselijk bestuurslid te zijn. 
 
 
Graag ben ik bereid verdere informatie te verstrekken. Ook personen die geen lid zijn van de 
tennisclub zijn van harte welkom. Dus als uzelf  dit niet wilt doen, maar weet u iemand, laat 
het mij dan weten.    
Met vriendelijke groet, 
Louis van de Pas  
paslvd@home.nl    tel. 013-5349096 

 

 

VAN HET BESTUUR 
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Samenstelling bestuur 

Penningmeester 
Louis van de Pas 
Ralph Bunchestraat 12 
5051 KX Goirle 
013-5349096 
  

Secretariaat 
Inky de Roij 
Beneluxlaan 78 
5042 WS Tilburg 
06-10061360  

Beheerszaken 
 

Ledenadministratie 
Cees v.d. Wouw 
Rooi Hartenpark 46        
5038 NL Tilburg 
013-4671496 

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

Publiciteit 
Martijn Elesen 
Herwijnenstraat 37 
5045 GP Tilburg 
0630474694 

Tennisclub ’t Zand 
Paviljoen       Beneluxlaan 78  5042 WS Tilburg tel. 4684895 
Correspondentie   Beneluxlaan 78  5042 WS Tilburg 
Website:              www.tctzand.nl 
Email:                   melesen@tctzand.nl 
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        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 
 
 

  
      Actie nieuwe leden 
      Help ons bij het werven van nieuwe leden.  
      Een nieuw lid krijgt 25 % korting op het 1e jaar lidmaatschap + daarbij  
      een aanbieding van Wilkins sports (15 % korting) 
 
       

 
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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VERSLAG  
van :  Ledenvergadering Tennisvereniging ‘t Zand 

datum :  22-02-2020 

aanwezig :  Louis van de Pas, Huub van Hal, Martijn Elesen, Cees van de Wouw en 16 leden 

afwezig m.b.v.  Nico Donders 

notulant :  Inky de Roij 

 

WELKOM en OPENING om 20.00 
 
Toelichting ontwikkeling financiën 
Belangrijkste om te weten is dat we een positief saldo op de bank hebben. Wel hebben 
we nog een kleine schuld aan de gemeente openstaan. Voor ook komend jaar hebben we 
een positieve begroting staan. Het ledenaantal is een punt van aandacht, hoewel we op 
dit moment stabiel blijven. We moeten ook gaan reserveren voor nieuwe banen op  
termijn. Vooral de drainage van de banen verdient extra aandacht. Vooral bij baan 1 en 2, 
drainage helemaal doorgespoeld, geen probleem, wellicht is de tussenlaag dichtgeslibd. 

 
Contributie en lesgelden 
Door de gezonde financiële stand van zaken, continueren we de huidige contributie en 
het lesgeld. 
 
 
Consumptieprijzen 

 Ook de consumptieprijzen blijven gehandhaafd. 
 Verzoek vanuit de vergadering om prijzen van koffie en thee te verlagen; ten opzichte van 

andere verenigingen zitten we qua prijs hetzelfde. Voorlopig blijven ook deze prijzen  
 hetzelfde. 
 
 
      Barbeheer door seniorleden 
      Evaluatie  
      We horen niet dat het slecht verloopt. Iedereen zou tijdens de bardienst wat  
      schoonmaakwerk kunnen verrichten; misschien een klein rooster met   
      een  poetsactiviteit per dagdeel. We gaan dit oppakken in het bestuur. 
       Nieuw rooster bardienst (hangt vanaf  zondag 15 maart 2020  in het paviljoen) 

 

 

       Pasjes geldig maken voor nieuwe seizoen 
       Rond 15 maart vinden de automatische incasso plaats, vanaf 1 april worden  
       de nieuwe stickers geplakt, mits de bardienst is ingevuld. 
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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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(Vervolg verslag ledenvergadering) 
 
      Ledenwerving 

Er zijn folders en aanbiedingen gemaakt en bij de buurt en op scholen afgegeven. 
Hier hebben we helaas geen nieuwe leden op gekregen. Nadeel hierin is ook dat we 
’s avonds geen verlichting hebben, wat voor mensen die overdag werken een pro-
bleem is en daarom geen lid worden. Misschien banen veranderen in padellbanen of 
badmintonbanen, dit kost wel een behoorlijke investering. Is ook geen garantie dat het 
nieuwe leden aantrekt. Er zijn al eens jeu de boules banen aangelegd, ook dit leverde 
geen blijvende leden op. 
   

      Evaluatie vrijwilligers 
We. hebben geïnventariseerd wat er aan en om het clubhuis moet gebeuren. Eerste 
opknapbeurt is zelfs al verricht. Hiervan maken we een lijst, hierop kan iedereen die 
bijzonder kwaliteiten heeft zich aanmelden om het karwei te klaren. Indien er ge-
ruimd wordt, Louis heeft een aanhanger die voor de afvoer hiervan een keer ge-
leend mag worden. 

 
     Toernooikalender 

Een exemplaar is vanavond uitgedeeld. Succesvolle activiteiten zijn behouden; nieuw 
is de mix-instuifavond. Verder is het ouder-kind toernooi komen te  vervallen,  
we hebben momenteel rond de 40 jeugdleden, toch werd er op dit toernooi nauwelijks 
ingeschreven. 
 

      Clubblad, advertenties, reclamedoeken en sponsoring 
We hebben momenteel een stichting die 2 x per week een uur de baan huren. De 
advertenties in het clubblad leveren ook wat extra inkomsten op. 
 

      Vacatures bestuur 
Nico Donders is inmiddels gestopt, deze functie is nog niet overgenomen, Cees van 
de Wouw heeft een groot deel van van deze functie op zich genomen. Verder is het 
de bedoeling dat Louis van de Pas volgend jaar na ruim 40 jaar wil stoppen als en 
penningmeester van deze vereniging. De bedoeling is om van deze functie 
2 bestuursfuncties te maken, een kassier en een penningmeester. Vooral voor het 
boekhoudkundige stuk zoeken we een persoon die ervaring heeft in deze functie.  
Lukt het niet om binnen de club een penningmeester te vinden, dan kunnen we niet 
bestaan of we moeten extern een penningmeester zoeken, wat weer extra geld kost. 
 

      Rondvraag 
José wil een voorstel doen voor een nieuwe deurmat, deze is echt versleten. Ook de 
vloerbedekking is aan vervanging toe, Er zijn ook verschillende stoelen kapot. 
 
De toernooilijst is uit; tijdens deze toernooien wordt er geregeld wat lekkers klaarge-
maakt. Beide ovens in de keuken zijn kapot, misschien heeft iemand een goed wer-
kende oven voor de vereniging.  
 
We hebben ’t Spek in de Pan toernooi nu gepland op 11 oktober, even laten weten 
of dit de goede datum is. 
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     (Vervolg verslag ledenvergadering) 
 

Ad vraagt of er voor de seniorcompetitie weer ballen beschikbaar worden besteld,  
dit is wel het geval.  
 
Joanne vraagt of er voor alle toernooien nieuwe ballen komen, dit wordt ook geregeld. 
 
Ferry vraagt wie competities organiseert, hij zou graag hierbij aan willen sluiten.  
Deze informatie komt meestal via de mail. 
 
Willem doet nog een dringend verzoek voor 2 nieuwe banen, hier wordt serieus  
naar gekeken. 

 
     Cees geeft aan dat snoep en chips beter aangevuld wordt.  
     Voorheen deed Hans dat, maar is nu dus weer geregeld 
      
 
      Sluiting 

In het algemeen nog voor iedereen: wacht niet tot een jaarvergadering als je iets hebt,  
maar kom eerder naar het bestuur. 
 
De vergadering sluit om 21.20 uur onder het genot van een drankje. 
 

 
    Bardiensten 
 Binnen onze vereniging bestaat de regel dat je 4 bardiensten     
 draait. 
 Daarom het  verzoek: Wil iedere senior zijn/haar bardiensten  
 zo spoedig mogelijk invullen. 
 Uiteraard mag je ook meer bardiensten draaien, wanneer dit  
 mogelijk is.   
      Je helpt er onze vereniging mee!! 
 
      
       Onderhoud 
        
        In de coronatijd mocht er uiteraard niet getennist worden. Toch werd er niet stil gezeten 
 wanneer wij naar het onderhoud kijken. 
          
         Vloer paviljoen 
         De vloer in het paviljoen was aan vervanging toe. Deze werd gesloopt. 
         Achter de bar kwam een nieuwe tegelvloer te liggen. De rest van het paviljoen werd  
         aangekleed met nieuwe tapijttegels. 
         Ook werd er een nieuwe mat bij de toegangsdeur gelegd. 
         Wij zijn Victor Storm van ’s Gravesande, Bram Mulder, Nico Donders,  
         Ad Klijnenbreugel en Cees van de Wouw  erg dankbaar voor het vele werk  
         dat is verricht. Petje af! 
 
 
 Tafels 
         Ook zijn de tafels in het paviljoen aan vervanging toe. Hiermee zijn we bezig. 
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Bankjes 
Ook de 3 bankjes voor de toeschouwers zijn geschuurd en weer gebeitst. 
Het ziet er weer fris uit. 
 
Onkruid 
Het bordes is met een hogedrukspuit schoongespoten. 
De entree is vrij gemaakt van onkruid. 
Er moet nog wel een strook onder handen worden genomen: de strook tussen  
de banen en terras. 
 
Brievenbussen 
Deze worden vernieuwd. 
 
Baanonderhoud 
Wij hebben een bedrijf ingeschakeld om naar de huidige staat van de banen te kijken. 
Baan 1 en 2 liggen er niet goed bij. 
Wij hebben offertes aangevraagd voor 2 nieuwe banen. 
Baan 3 t/m 5 krijgen een grondige reinigingsbeurt, zodat het water snel wegloopt. 
Hopelijk kunnen wij hierover binnenkort meer berichten. 
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TOERNOOI KALENDER     2020– 2021 
                       SENIOREN 

DATUM TOERNOOI UITERSTE  
INSCHRIJFDATUM 

ZONDAG 
11 OKTOBER 2020 

  
  

HEREN 

INSTUIF TOERNOOI 
‘SPEK IN DE PAN’ 

  

  
Organisatie door 

twee  heren 
  

15 NOVEMBER 2020 
t/m 

14 MAART 2021 
- - - - - - - - - - 

ZONDAG 
21 MAART 2021 

WINTERCOMPETITIE 

  
    - - - - - - - - - 
      FINALEDAG 

WINTERCOMPETITIE 

  

van 
zondag 25 oktober 2020 

t/m 
zondag 8 november 2020 

 
  

ZONDAG 
21 FEBRUARI 2021 

  

‘SNERT’ TOERNOOI zondag 14 februari 2021 

DONDERDAGAVOND 
19.00 uur – 21.00 uur 
  
3 sept, 10 sept, 
17 sept 2020 

Teams van dames en heren. 
Ieder team speelt: 
1 x herendubbel, 1 x damesdubbel 
2 x mix dubbel, 
in wedstrijden van half uur tot 
drie kwartier 

INSCHRIJVEN 
van 

16 aug  2020 
t/m 

         zondag 
      30 aug 2020 

TOERNOOI KALENDER     2020– 2021 
                       Jeugd 

ZATERDAG 
12 september 

2020 

KINDERTENNISMIDDAG 
voor kinderen t/m 16 jaar 

  

zaterdag 
5 september 2020 

  
GRATIS 

TRY-OUT SPORTS 
  
KENNISMAKEN MET VERSCHILLENDE 
SPORTEN VOOR KINDEREN 
AANGEBODEN DOOR GEMEENTE 
TILBURG 
  

  
OP VRIJDAG: 
 
4 vrijdagen in maart 2021 
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 Toernooien 
 
         De coronacrisis heeft roet in het eten gegooid in de toernooikalender. 
 Eerst mocht er helemaal niet getennist worden. 
 Later mochten wij starten met enkelpartijen. Toernooien en wedstrijden waren  
        niet toegestaan. 
 De volgende stap werd het dubbelspel. 
 De komende tijd gaan wij kijken wat binnen onze vereniging haalbaar/wenselijk is  
         Met betrekking tot de toernooien die nog op het programma staan. 
 Je hoort hiervan via de toernooicommissie. 
 
         55+ competitie 
         De competitie op maandagen voor de 55+ wordt verschoven naar 2021. 
         Ook het afsluitende toernooi van september gaat naar 2021. 
 
         Lessen 
         De tennislessen konden evenmin opgestart worden. 
         Voor de jeugd gaan wij met ouders en kinderen overleggen wat haalbaar is  
 op korte termijn. 
 
 Opening paviljoen 
         Wij hebben gemerkt dat heel veel leden zich zorgen maakten over het coronavirus. 
         Het spelen van enkelpartijen was voor een aantal leden niet weggelegd. 
         Uiteraard was er ook angst om hieraan deel te nemen. 
          
         Gelukkig zien we het aantal besmettingen dalen. Het virus is echter nog onder ons.  
         Het is niet verdwenen. Bij klachten geldt nog steeds: thuisblijven!!! 
         Wij verwachten van iedereen dat men zich aan de 1,5 meter afstand houdt. 
         Was op tijd je handen. Bij binnenkomst in het paviljoen staat de zeep gereed. 
         Let op hygiëne bij het toilet. 
 
         Racket high five 
 Of je nu wint of verliest, veel tennissers genieten ervan om weer samen te strijden op de 
 baan. Maar sommige dingen zijn wel wat anders dan voorheen. Waar we een gewonnen 
 punt vaak afsloten met een high five is dat vanwege corona niet mogelijk. Dat tennissers 
 creatief zijn, blijkt wel uit de 'racket high five' die we de laatste tijd steeds meer zien op 
 de baan. Een mooi, nieuw fenomeen dat wat ons betreft veel navolging mag krijgen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wij hopen dat iedereen weer met veel plezier de baan op kan gaan en  
 gezond mag blijven. 
          


