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Hier alweer de 2e nieuwsbrief van 2018
Na een toch wel koude start van de competitie in april heeft het voorjaar zich herpakt en hebben we uitzonderlijk
mooi weer gehad en ook nu vlak voor de start van het 80+ toernooi zijn de vooruitzichten prima. Echt 80+ weer.
Zoals u verderop in de nieuwsbrief kunt lezen hebben de verschillende activiteiten van de diverse commissies, en
TC commissie in het bijzonder, er toe geleid dat we weer de grens van 400 leden hebben overschreden.
Ondertussen is ook het WK voetbal weer begonnen maar omdat Nederland niet mee doet word het toch anders
beleefd heb ik de indruk. Voordeel is wel dat het 80+ toernooi geen wedstrijden hoeft te verzetten omdat
Nederland moet spelen.
De AED heeft zijn nut weer bewezen zie laatste nieuws van de voorzitter onderaan zijn column.
Eventuele aanmerkingen of suggesties over onze nieuwsbrief of website stuur een e-mail naar
webmaster@beukersweide.nl . Schroom niet om dit te doen want daar kunnen we wat mee.
Voor veel meer informatie over de competitie of les/trainingen en voor ander nieuws verwijs ik u graag naar onze
website www.beukersweide.nl/ en kijk dan ook met name even naar de activiteitenagenda voor evenementen.
Henk Meijer
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Beste leden, We hebben meer dan 400 leden !! Hoera!!
Op de Toss-avond van 18 juni hebben we ons 400e lid gehuldigd. Bas Hoek is de gelukkige en we hebben hem
voorzien van een tennistas en ballen zodat hij in volle uitrusting aan zijn tenniscarrière kan beginnen. Op dit
moment hebben we 400+leden. Dit alles hebben we te danken aan onze enthousiaste vrijwilligers uit de
verschillende commissies. Het feit dat we de 400 gepasseerd zijn vonden we wel een persmomentje waard,
vandaar ook een artikel in de Wiezer.

Dit jaar hebben er weer een groot aantal teams meegedaan aan de voorjaarscompetitie.
In totaal 19 teams. Welgeteld 127 leden hebben gestreden om het kampioenschap in hun klasse.
Dit jaar waren het 2 teams die het kampioenschap konden vieren. Op een zeer gezellige slotavond in zijn ze in het
zonnetje gezet. Het aantal voorjaarscompetitie spelers bedroeg dus 127. Dat is bij het huidige ledenaantal
ongeveer een derde. Dus er zijn nog groeimogelijkheden genoeg.
Ook lopen er acties gericht op de jeugd. Deze acties zijn samen met de Stichting de Welle opgezet.
De aanwezigheid bij de Koningsspelen en de opvolging met de nu nog lopende tennis clinics voor alle scholen in
Wierden zorgen ervoor dat ongeveer 300 schoolkinderen kennismaken met tennis bij Beukersweide. Zij krijgen de
mogelijkheid om voor een leuk bedrag 5 lessen te volgen. Gezien het enthousiasme zijn de verwachtingen
hooggespannen. We zullen moeten groeien bij zowel de jeugd als bij de jong volwassenen om zo de continuïteit
van de vereniging te waarborgen.
We hebben bijna 500 € uit de Clubkasactie van de RABO bank mogen ontvangen. Dank aan alle leden die op onze
actie hebben gestemd. Het geld wordt besteed aan het plaatsen van bijv. urentellers op de lichtmasten zodat we
meer detailinzicht krijgen in het aantal branduren van de verlichting. Er zijn al meerdere lampen vervangen en we
hebben de indruk dat de levensduur van de lampen tegenvalt. Vervangen van een lamp kost ons inclusief
installatie ongeveer 400€. Dus meten is weten.
Voor alle organisaties en verenigingen was 25 mei de deadline om de maatregelen van de nieuwe privacy
wetgeving(AVG) in te voeren. Ook bij Beukersweide is dat gedaan. Elk lid heeft een document toegestuurd
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gekregen dat ondertekend teruggestuurd moet worden. Velen hebben al gereageerd maar nog lang niet alle
verklaringen zijn binnen. Neem hier even de tijd voor en stuur het document op.
De 80+ commissie is heel hard bezig met de voorbereiding van ons KNLTB geregistreerde toernooi. Dit toernooi
mag zich verheugen op veel deelname uit de vereniging maar ook vanuit de regio. Het is een toernooi dat alom
bekendheid geniet. We hopen op mooi weer en veel deelname en verheugen ons op weer een sportief en gezellig
toernooi.
Al met al gaat het dus heel goed met de vereniging maar toch is er een punt van aandacht. Dit punt van aandacht
blijf ik volhouden in de Nieuwsbrief totdat alle posities in bestuur en commissies bezet zijn. Dus zowel in het
bestuur als in de diverse commissies zijn vacatures.
Graag doe ik een beroep op u om zich te melden om een bijdrage aan onze vereniging te leveren. We hebben
enthousiaste commissies met veel ideeën en creativiteit en een dynamisch bestuur, dus schroom niet en meld je
aan!!
Laatst nieuws:
Zoals jullie weten hebben we bij Beukersweide de beschikking over een AED. En daar mogen we dankbaar voor
zijn want we hebben er op ons nieuwe park al 2x gebruik van moeten maken! Afgelopen zondag nog tijdens de
eerste dag van het 80+ toernooi. Mede door het gebruik van de AED is het beide keren goed gegaan.
Dat hebben we niet alleen te danken aan het apparaat maar vooral aan het kordate optreden van onze leden zoals dit
keer Harald Timmerman, Els Al, Geesje Talen (lid Lemelerveld) en Francis Peeters. Wat zijn we met z’n allen trots
op deze leden! Ik ben vast en zeker iemand vergeten daarvoor mijn oprechte excuses.
Ook wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om te wijzen op de mogelijkheid om in september deel te nemen
aan de reanimatie cursus. Afgelopen training waren er al ~ 30 deelnemers. Dat is best wel veel maar ik vind dat het
er niet genoeg kunnen zijn. Dan wordt de kans dat, als er iets gebeurt, er iemand met AED kennis aanwezig is
alleen maar groter. En dat geeft een gerust gevoel!
Met vriendelijke tennis- en sportgroeten
Harry Büter
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Van de secretaris
Inmiddels zijn we een maand verder na het ingaan van de AVG wetgeving en langzaamaan
druppelen de toestemmingsverklaringen van de leden en vrijwilligers binnen.
Ik kreeg veel vragen waarom het niet eenvoudiger afgedaan kan worden zoals andere
verenigingen doen (waarbij dus iedereen automatisch akkoord gaat tenzij er bezwaar wordt
gemaakt). Het is echter juist de bedoeling van deze wet om actief de keuzes te bepalen en
op de huidige wijze weten we zeker dat hieraan wordt voldaan. Zonder namen en
rugnummers is onderstaand weergegeven hoe de mensen tot op heden (22-6) de keuzes hebben gemaakt:
100%
83%
92%
68%

wil de nieuwsbrief blijven ontvangen (mooi!)
heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van media op de website
heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van media op de KNLTB ClubApp
heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van media op sociale media als Facebook.

De vrijwilligers moeten ook toestemming geven voor een aantal zaken; tot op heden is de verdeling als volgt:
95% heeft geen bezwaar tegen vermelding van naam en telefoonnummer op de site
79% heeft geen bezwaar tegen vermelding privé emailadres op de site zolang men vrijwilliger is
84% heeft geen bezwaar tegen het plaatsen van een pasfoto of commissiefoto op de site.
Gebleken is dat het niet voor iedereen even makkelijk is om het formulier uit te draaien of in te scannen; vandaar
dat er nu ook in het clubhuis (op de bar) 2 postbakjes zijn waar de formulieren voor de leden en de vrijwilligers in
liggen (die ter plaatse ingevuld kunnen worden)
Het volgende “project” is de afronding van de VOG verklaringen; van de NOC*NSF hebben we goedkeur gekregen
op het plan (aanstellen VCP, Privacy Policy etc) en mogen de betrokken vrijwilligers een gratis VOG laten
opmaken. In de volgende nieuwsbrief hoop ik te kunnen melden dat alle deze zaken ook zijn afgerond.
Het laatste dat dan nog moet gebeuren is kijken in hoeverre gedragsregels en AVG aanpassingen tot gevolg
hebben in het bestuurs- en huishoudelijk reglement en hier indien nodig aanpassingen in uit te voeren.
Maar voor het zover is …….eerst vakantie!
Met vriendelijke groet,
Paul

Van de Technische Commissie.
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Wij hebben het 1e halfjaar van 2018 goede stappen gezet om het aantal jeugdleden te verhogen. Eddie Nijland en
Rien Tempert zijn nu binnen de TC de jeugdfunctionarissen. Wij hebben de afgelopen maanden al een paar
succesvolle jeugdactiviteiten opgestart. Bij de afgelopen Koningsspelen op het terrein van v.v. SWZW was WTC
Beukersweide goed vertegenwoordigd. We hadden tennisveldjes opgebouwd waar basisschool leerlingen een
balletje konden slaan. Aan de Koningspelen in Wierden deden ruim 1200 leerlingen mee, dus potentie genoeg. In
aansluiting op deze Koningsspelen hebben in samenwerking met Stichting de Welle het schooltennis
georganiseerd. Alle scholen in Wierden wordt de mogelijkheid geboden om de b.v. de gymles niet in de sporthal
te houden maar een keer op de tennisbaan. Hiervan is gretig gebruik gemaakt, afgelopen week en de komende
weken zullen 5 scholen met ongeveer 275 kinderen ons park bezoeken om een balletje te gaan slaan. Om dit alles
in goede banen te leiden worden onze jeugdfunctionarissen ondersteund door onze tennisleraar Griet Spits en
een aantal vrijwilligers. Er moet ranja ingeschonken worden, de kinderen moeten op de fiets begeleidt worden
van school naar ons park etc. etc. Ik wil langs deze weg alle Eddie, Rien, Griet en alle andere vrijwilligers hiervoor
hartelijk danken. Na de les krijgen de kinderen allemaal een leuk aandenken mee en natuurlijk de folder met een
mooie aanbieding, 5 tennislessen voor € 25,-- Een aantal kinderen hebben hiervan al gebruik gemaakt.
Clubkampioenschappen.
I.v.m. te weinig deelname hebben wij besloten de clubkampioenschappen 2018 te verplaatsen naar week 36.
(05 september t.m. 09 september). Wij hopen dat jij, als lid van WTC Beukersweide , je gaat inschrijven voor deze
clubkampioenschappen.
Competitie
Dit jaar hebben 19 teams meegedaan aan de voorjaarscompetitie. Uiteindelijk zijn er 2 teams kampioen
geworden. Kampioen zijn geworden het heren dubbelteam 2 op de vrijdagavond en het gemengd dubbelteam 2
op de zaterdag. Nogmaals van harte gefeliciteerd.
Op zaterdag 02 juni hebben we het competitieslotfeest gehouden. Na de laatste wedstrijd op deze zaterdag werd
er een lekker buffet aangeboden en zijn de kampioenen gehuldigd. Het is nog een tijdlang onrustig geweest,
vooral door de, soms discutabele, zangkwaliteiten van enkele leden tijdens de karaoke.
Voor de najaar competitie hebben zich inmiddels 10 teams aangemeld. Aanvang najaar competitie is 11
september a.s.
Jeugd World Tour.
Op zondag 10 juni jl. was WTC Beukersweide gastheer van de Jeugd World Tour. Het was een mooie
zondagochtend waar rond de 50 kinderen hun wedstrijden speelden.
Bedrijvencompetitie
Dit jaar organiseert WTC Beukersweide voor het eerst een bedrijvencompetitie. Bedrijven kunnen zich inschrijven
om tegen elkaar te tennissen in een klein competitieverband. Op 4 donderdagen in september stellen wij
daarvoor 4-tal banen beschikbaar van 16:00 uur tot 19:30 uur.
Overige activiteiten
- Ook dit jaar kunnen mensen gebruik maken van het zomerstop lidmaatschap. Op dit moment hebben zich
al ruim 20 mensen aangemeld voor dit lidmaatschap.
- Bij voldoende deelname wordt op zaterdag 07 juli a.s. het Lessers toernooi georganiseerd. Een toernooi
speciaal voor leden die lessen volgen. Opgaaf is nog mogelijk.
- Zondag 23 september a.s. wordt voor de 3e keer het stratentoernooi georganiseerd. Aanmelden via
tc@beukersweide.nl
Namens de gehele tc commissie wil ik iedereen alvast een prettige vakantie wensen,
Harry Embsen
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80+ commissie in een nieuw tenue gesponsord door Van Buuren

De 80+ commissie 2018.
Vlnr: Henk meijer, Rimke Vos, Margriet van Loevezijn, Danielle Henning, Francis Peeters en Cor Al.
Op de foto ontbreekt wedstrijdleider Andre Mollink. (Henk Meijer is zijn vervanger voor dit toernooi)
Ook heeft het 80+ toernooi een nieuw logo, zie rechts van de foto, ontworpen door Francis Peeters.
De eerste dag van het toernooi zit er al weer op. Voor wedstrijden en uitslagen zie: toernooi.nl

WTC Beukersweide nieuwsbrief juni 2018

page 6

Als ABC hebben we twee nieuwe leden mogen verwelkomen. Bert Zandhuis draaide al enige tijd ‘op proef’ mee
en heeft nu aangegeven om definitief ons team te komen versterken. De tweede versterking voor ons team is
Brenda Go. Met deze twee toppers erbij komt ons team nu op 11 personen. Een mooi aantal om mooie resultaten
mee te behalen. Welkom Bert en Brenda!!!
Ondertussen ligt de competitie alweer achter ons en maken we ons vanaf komend weekend op voor het 80+
toernooi. De competitie is wat ons betreft prima verlopen, al zijn er wel twee aandachtspunten.
We hebben toegestaan dat leden tijdens de competitie zelf een hapje (stokbroodje met iets erop) mee mogen
nemen. Met elkaar hebben we ook de afspraak gemaakt dat we graag zien dat dit wel binnen de perken blijft
zodat er ook nog wat uit de keuken verkocht kan worden. Helaas gebeurt dit niet altijd en zien we redelijk grote
hoeveelheden aan eten meegenomen worden. Bij deze het verzoek om in het vervolg hier rekening mee te
houden.
Eerlijker wijs moet ik er ook bij zetten dat op de slotdag van de competitie de kwaliteit van sommige etenswaren
niet was zoals hoort te zijn!! We snappen met elkaar nog steeds niet hoe dit heeft kunnen gebeuren en staan dan
ook voor een groot raadsel. Met elkaar steken we hiermee wel de hand in eigen boezem en hebben afgesproken
dat we elkaar hier scherp op moeten houden en hier ook gezamenlijk voor verantwoordelijk zijn. Voor ons als ABC
is dit een erg vervelende kwestie geweest!!! Dit kan en mag nooit meer gebeuren!!!
Zoals hierboven gezegd maken we ons op voor het 80+ toernooi. Altijd één van de meest gezellige weken van het
jaar. Hopelijk hebben we goed weer aankomende week waardoor we lekker buiten kunnen zitten met elkaar om
tennis te kijken.
We krijgen aardig wat complimenten over de houten banken buiten. Dit doet ons erg goed!! In de houten banken
hebben we kussens gekocht zodat iedereen niet zo hard hoeft te zitten. Deze kussens worden tijdens de
zomerperiode in een kist buiten bewaard. Wil iedereen er wel op letten dat deze kist niet als bank bedoeld is? We
zijn namelijk al toe aan de tweede …
Rest mij eigenlijk niets anders dan heel veel plezier en succes te wensen voor het 80+ toernooi. Tevens een fijne
vakantie gewenst.
Groeten en tot snel.
namens de ABC, Rogier Lagcher

WTC Beukersweide nieuwsbrief juni 2018

page 7

WTC Beukersweide nieuwsbrief juni 2018

page 8

Het Koale Neuzen seizoen 2017-2018 zit er inmiddels al weer op.
Het is nog niet zo lang geleden is dat we het seizoen 2017-2018 hebben afgesloten en de
zomer nog moest beginnen (alhoewel mei leek wel zomer) maar we gaan als Koale
Neuzen commissie al weer voorzichtig beginnen met de organisatie van het nieuwe
seizoen.
De ervaringen van het afgelopen seizoen nemen we mee bij de opzet voor het komende
seizoen. Uiteraard hopen we dat iedereen weer mee gaat doen met deze altijd gezellige
en sportieve competitie van Beukersweide. Van een enkeling weten we Al (!) dat hij of zij komend seizoen er
helaas niet bij kan zijn.
Wil je ook graag mee gaan doen aan de “koale neuze” competitie geef je dan op door een mail te sturen naar
koaleneuzen@hotmail.com.

Koale Neuzen wat is dat ook alweer?
Koale Neuzen is een tenniscompetitie georganiseerd voor en door leden van Beukersweide.
Leden spelen onderling in teams gedurende het najaar en de winterperiode wedstrijden.
Elke 14 dagen is er op de donderdag een speelavond. Er wordt gespeeld van zeven uur tot half
negen en van half negen tot 10 uur. Na afloop van de wedstrijd is er een gezellige nazit met
een hapje en een drankje.
Er zijn 3 poules met ieder 4 teams. Elk team bestaat uit tenminste 3 heren en 3 dames. Tijdens
een speelavond spelen teams (2 dames en 2 heren) een dames- en herendubbel en daarna 2
mixdubbels. Er wordt op tijd gespeeld en elke game telt mee.
Daarnaast is het mogelijk om bij noodgevallen een speler of speelster te lenen van een ander team.
Elk team heeft een aanvoerder/captain. De captain overlegt met zijn team wie wanneer speelt.
Gedurende het seizoen worden er 10 wedstrijden gespeeld. Dat betekent dat je niet elke keer hoeft te spelen.
Na deze 10 wedstrijden is een slotavond waarbij ook wordt getennist en de prijsuitreiking plaatsvindt.
Wil je ook meedoen aan deze gezellige en sportieve tennisgebeurtenis stuur dan een mail naar :
koaleneuzen@hotmail.com met vermelding van naam, telefoonnummer en evt. speelsterkte.
De Koale Neuzen competitie wordt georganiseerd door Alexandra Broekhuizen, Nicolette Slomp en Herman
Wever.
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De digitale ideeënbus is de plek waar u suggesties, plannen, voorstellen voor WTC Beukersweide kenbaar kunt
maken. Hierbij moet gedacht worden aan ideeën of verbeterpunten op het gebied van:
- inrichting park en kantine
- toernooien en wedstrijden
- ledenwerving en behoud
- communicatie
- alle overige gebieden die te maken hebben met tennis en/of WTC Beukersweide
Uw idee wordt tijdens de eerstvolgende bestuursvergadering (zie agenda op homepage website) besproken en er
wordt gekeken of het uitvoerbaar is.
Stuur uw idee naar: idee@beukersweide.nl
We willen u vriendelijk verzoeken om uw naam en adresgegevens en e-mailadres ook te vermelden zodat we aan
u kunnen terugkoppelen wat we met uw idee hebben gedaan.
We willen u namens het bestuur alvast bedanken voor uw idee.
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