WEIDEPRAAT
Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide
Uitgave: december 2018, Jaargang 7 nr. 4

Deze speciale editie is tevens een uitnodiging aan alle leden om de Algemene Leden
Vergadering (ALV) op Woensdag 9 januari 2019 – 20:00 uur bij te wonen. Uw aanwezigheid
word zeer op prijs gesteld.
Voor u ligt alweer de 4e uitgave (speciale editie) van de Weidepraat 2018.
De eerste (lichte)sneeuw van deze winter is alweer gevallen en de 1e kerstdag is op het moment van verschijnen
alweer voorbij. Het afgelopen jaar zijn er weer veel activiteiten door de verschillende commissies georganiseerd en
dit word door onze leden erg op prijs werd gesteld gezien het grote aantal deelnemers bij de verschillende
toernooien e.d.
Het blijkt dat er af en toe problemen zijn met het ontvangen van e-mail die afkomstig zijn van @beukersweide
(zogenaamde forward) adressen of andersom Dit is met name het geval bij Hotmail en Live accounts, en in mindere
mate ook Gmail. Het voert te ver om dit hier allemaal uit te leggen maar een oplossing is niet direct voorhanden
omdat het een probleem van de genoemde accounts zelf schijn te zijn.
Daarom word in het vervolg alle e-mail die naar de leden worden gestuurd via het nieuwe e-mail adres
webmasterbeukersweide@caiway.net verstuurd. De verwachting is dat alle leden met Hotmail / Live accounts dan
wel alles ontvangen omdat dit geen Forward @beukersweide adres is en dus niet word gezien als spam.
Op onze website staat een agenda met daarin vermeld op welke dag er een evenement/toernooi/vergadering is en
of er eventueel banen zijn bezet. Hier word ook vermeld of banen door bijvoorbeeld sneeuwval al dan niet bespeeld
kunnen worden. (dubbel)Klik even op een agendapunt om eventuele bijzonderheden te lezen. Raadpleeg deze
agenda dan ook regelmatig als u wilt gaan tennissen.
Heel belangrijk is ook het feit dat uw (nieuwe) e-mailadres bekend is bij de ledenadministratie. Bijna alle
correspondentie en informatie gaat tegenwoordig digitaal. Laat de ledenadministratie daarom weten als u een
nieuw/ander e-mailadres of veranderde adresgegevens hebt. Mail naar: ledenadministratie@beukersweide.nl
Ik wens u alvast prettige feestdagen en een sportief en gezond 2019 en hoop u graag te zien op de ALV op woensdag
9 januari 2019.
Henk Meijer (webmasterbeukersweide@caiway.net)

Reserveer in uw agenda:
Woensdag 9 januari 2018 aanvang 20:00 uur: Algemene Ledenvergadering. locatie: clubgebouw Beukersweide
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Van de voorzitter:
Het jaar zit er alweer bijna op en de ALV voor 2019 staat al gepland.
Het blijkt maar weer, een sportief jaar is zo voorbij!
Dat we een succesvol jaar hebben gehad is te danken aan het vele werk dat we als
vrijwilligersorganisatie hebben verricht. Het bestuur vond het dan ook een goed idee om het
vrijwilligersfeest voortaan het DANK-U-WEL feest te noemen. Op 1 december jl. was dit feest en dat is dus zo rond
sinterklaas. “Dan komen er niet veel, want iedereen houdt dan sinterklaasfeest!”
Niets was minder waar. In totaal 58 personen waren aanwezig op dit gezellige feest. Met een pubquiz en natuurlijk
de benoeming van de vrijwilliger van het jaar bleef het lang gezellig. Hans Olthof werd in het zonnetje gezet voor zijn
25 jaar trouwe dienst bij de onderhoudsgroep en kreeg de onderscheiding vrijwilliger van het jaar. Ook de collega’s
van het onderhoud hadden een verrassing. De trekker, waar Hans vele uren op heeft doorgebracht, heeft voortaan
een naam: Hans! Als bestuur zijn we trots op onze vrijwilligers en dat onze vrijwilligers ook trots zijn op onze
vereniging bleek wel uit de grote opkomst.
De AED vaardigheden zijn weer bijgespijkerd en met ons huidige ledenaantal zijn er 1op de 17 leden in het bezit van
een AED/reanimatie bewijs! Jammer genoeg hebben onze docente Ietje en docent Robert (haar zoon) aangegeven
dat ze met de lessen willen stoppen. En nu stopt de hele familie er mee! Want ook Gerard Huijsmans (broer van
Ietje) heeft aangegeven dat hij met de coördinatie wil stoppen. Al die jaren (Ietje 12, Robert 4 en Gerard 8) hebben
we met veel plezier en genoegen de cursussen gevolgd. Nogmaals hartelijk dank!
Tijdens de laatste ALV is besloten dat we ons clubgebouw ook beschikbaar stellen aan andere verenigingen.
Uiteraard onder de voorwaarde dat tennis voor gaat. We hebben nu een aantal aanvragen binnen en als bestuur
hebben we een protocol opgesteld waar zo’n aanvraag aan moet voldoen. Een belangrijke voorwaarde is dat de
aanvrager lid moet zijn van Beukersweide.
Intussen zijn de Najaarscompetitie (met 3 teams kampioen), het Stratentoernooi, de 55+ tennis dag, het
stamppotbuffet toernooi, de vriendjes/vriendinnetjes-dag en het ouder/kind toernooi succesvol afgesloten. De Koale
Neuzen, het kaarten en het bridgen draaien nog op volle toeren. Ook zijn de inschrijvingen voor de
Voorjaarscompetitie opengesteld en mag deze competitie zich weer verheugen op een groot aantal deelnemende
teams. De vrijdagavond is dusdanig populair dat er samen met de TC naar creatieve oplossingen wordt gezocht om
iedereen te laten spelen. Dus schrijf je in (zie ook website) en je bent verzekerd van een aantal leuke en sportieve
uren.
Op de extra ALV is de LED verlichting behandeld. Verderop in deze nieuwsbrief geeft Judith Mulder inzicht in de
laatste stand van zaken.
Alhoewel het goed gaat met de vereniging is er toch een punt van aandacht. Er blijven posities vacant in het bestuur
en in de commissies. Ik heb dit al vaker genoemd en dit punt van aandacht blijf ik in de Nieuwsbrief volhouden
totdat alle posities in bestuur en commissies bezet zijn. Er is contact geweest met de ABC en de TC en we zijn in
gesprek over oplossingen voor zitting in het bestuur. Graag doe ik een beroep op u om zich te melden om een
bijdrage aan onze vereniging te leveren. Dat kan door zitting te nemen in het bestuur dan wel commissie, maar ook
door je aan te melden om af en toe te helpen bij een activiteit. We hebben enthousiaste commissies met veel ideeën
en creativiteit en een dynamisch bestuur, dus schroom niet en meld je aan!!
Prettige feestdagen en een goede jaarwisseling en allemaal tot ziens op onze ALV!!
Met vriendelijke tennis- en sportgroeten
Harry Büter
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Van de
Beste leden,
Zo in de donkere winter branden onze lampen weer flink en voel je ongeveer de euro's uit de kas vliegen.
Daarnaast willen we als bestuur van WTC Beukersweide ook graag wat duurzamer en energiezuiniger worden.
Tijdens de extra ingelaste ALV waren de aanwezige leden het hier gelukkig ook mee eens. Als het volgens plan of
gunstiger zou verlopen was er voldoende draagkracht om te starten met een traject voor de aanschaf van LED
verlichting. De aanbesteding is inmiddels geweest en de goedkoopste aanbieder die aan het pakket van eisen
voldeed is gekozen.
Dit bedrijf is OVI/mastverlichting.com, een deels Wierdens bedrijf. De aanbesteding leverde een offerte op die bijna
3000 euro lager uitkwam dan waar in het rekenvoorbeeld rekening mee gehouden werd. We krijgen dan de
nieuwste Philips armaturen die ook zeer weinig lichtvervuiling geven wat erg prettig is voor de bewoners van het
huis naast ons park. Het is de bedoeling dat eind maart de verlichting opgeleverd wordt zodat het goed voor elkaar is
als de voorjaarscompetitie start.
Misschien willen we als vereniging zelfs nog wel een stapje verder gaan.
Als we gelijktijdig zonnepanelen aanschaffen dan kunnen we gebruik maken van dezelfde mogelijkheden voor
subsidie. Het minimale te verkrijgen subsidiebedrag moet 5000 euro zijn. Dat redden we niet alleen met de
zonnepanelen maar halen we wel in combinatie met de LED verlichting.
De offertes worden opgevraagd en er moet nog wel wat worden uitgezocht met betrekking tot de constructie van
ons dak, saldering en de toekomstige wijzigingen hierin. Tijdens de ALV zullen we hier op terugkomen en eventuele
toestemming vragen voor dit plan.
Ongeveer een jaar geleden zijn we gestart met pinnen. Tot dusver is ruim 6000 euro gepind. Er is niet alleen gepind
voor de kantine maar ook voor de competitiebijdrage en de inschrijfkosten voor het 80+-toernooi.
Ongeveer 1/5 deel van de inkomsten van de kantine is door pintransacties binnengekomen. Omdat we het liefst
willen dat er zo min mogelijk contant geld aanwezig is hopen we dat dit aandeel nog hoger wordt. Tijdens de ALV zal
ik dit nog verder bespreken.
Prettige feestdagen en tot op de ALV!
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Agenda Algemene Ledenvergadering 9 januari 2019
1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering 10
januari 2018.
4. Stand van zaken.
5. Jaarverslagen van de diverse commissies.
6. Behandeling jaarrekening 2018 / Kascommissie en de verzoek
decharge aan bestuur aan leden.
7. Behandeling en vaststelling van de begroting 2019.
8. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2019.
9. Huldiging Jubilarissen
Aftreden en benoeming van de leden van de volgende commissies;
•

•

•

•

•
•

•
•

Bestuur
• Aftredend; Harry Embsen
• Vacature; er worden nog 3 bestuursleden gezocht.
Onderhoudsploeg
• Aftredend: Karel Meyer, Hans Olthof
• Vacature:
ABC
• Aftredend: Ferry de Roo, Brenda Go
• Benoemd: Bert Zandhuis
• Vacature:
Technische Commissie
• Aftredend: Harry Embsen, Rien Tempert
• Benoemd: Eddy Nijland, Dennis Roeloffzen, Raymond Roeloffzen, Bram Dikkeschei
Sponsor Commissie
▪ Aftredend: Wil Eeftink
Koale Neuzen Commissie
• Aftredend: Cor Al
• Benoemd: Herman Wever
80+
; geen wijzigingen
PPC
; geen wijzigingen

10. Wat verder ter tafel komt.
11. Rondvraag.
12.Sluiting van de vergadering.
We hopen u de 9e januari te zien, aanvang is om 20.00 uur in het clubgebouw
Met vriendelijke groet
bestuur W.T.C. Beukersweide
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Notulen Algemene Ledenvergadering 10 januari 2018

Aanwezig
Afmeldingen

: 48 leden + bestuur (6 leden)
: 25 leden

10. Opening.
• Harry heet iedereen neutraal welkom namens het bestuur en wenst een goed, voorspoedig maar
vooral sportief 2018
• In het kort wordt verwezen naar de veranderingen bij Beukersweide het afgelopen jaar: meer
activiteiten en reuring op het park (met dank aan de commissies), 80+, Koale Neuzen, activiteiten van
de PPC en Bridgen waren volgepland. Trainerswissel wordt benoemd (afscheid Thomas, terugkomst
Griet.)
• Faciliteiten zijn aangepast en vernieuwd: de klok hangt, de AED is vervangen (en zijn er weer mensen
voor opgeleid), de ABC commissie heeft het meubilair en apparatuur mogen vernieuwen (ook pinnen
vanaf nu) en is de entree naar het park is veiliger geworden door het plaatsen van paaltjes.
• Voor de leden die ons dit jaar zijn ontvallen wordt staand een minuut stilte gehouden.
o 20 januari
Henri Breshamer
o 21 januari
Erik Berkel
o 30 maart
Lineke Sötje
o 18 aug
Henk Mulhof
o 20 sept
Gerard Harbers
11. Mededelingen en ingekomen stukken.
Geen ingekomen stukken, afmeldingen worden benoemd.
12. Vaststelling notulen van de Algemene Ledenvergadering 11 januari 2017.
Geen aanvullingen op de notulen, deze worden hierbij vastgelegd
13. Jaarverslag van de secretaris.
Deze was opgenomen in de nieuwsbrief, hier zijn geen vragen over en het verslag is vastgelegd.
14. Stand van zaken met betrekking tot het beleidsplan
De Voorzitter neem aan de hand van een presentatie de stand van zaken door. De belangrijkste zaken:
- binden bouwen en boeien van jeugd tot senior-plus leden
- doel is 450 leden in 2018
- speerpunten: ledenwering, organisatie, PR, spelplezier en training, Regionaal overleg
- vrijwilligerssessie krijgt een vervolg
- vraag of de plek van jeugdzaken in de organisatie
- bij spelplezier en training wordt gewezen op de Toss 2.0, Vut en Fit voor 55+, slotavond competitie
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De volgende vrijwilligers worden bedankt voor hun bijdrage dit jaar:
Dinand Marsman: Huismeester
Gerard Huijsmans: AED en reanimatie
Niek Barten: Archiefbeheerder
Er waren geen vragen over het beleid en het aanhouden van dezelfde speerpunten voor 2018.
Het voorstel om het clubgebouw door andere verenigingen te laten gebruiken , onder de voorwaarde dat
tennisactiviteiten voor gaan, is voorgelegd aan de ALV en de vergadering heeft er mee ingestemd.
15. Jaarverslagen van de diverse commissies.
Te beginnen op pagina 11 van de Nieuwsbrief
Jaarverslag van de:
- Technische Commissie
- Algemene Beheer Commissie
- Pret en plezier Commissie
- 80 + commissie
- Koale Neuzen Commissie
Er zijn over geen van de verslagen inhoudelijke vragen, daarmee hierbij vastgelegd.
16. Behandeling jaarrekening 2017 / Kascommissie, en het verzoek aan de leden om decharge aan het bestuur
te verlenen.
• De penningmeester licht de jaarrekening toe, hier zijn vanuit de vergadering geen verdere vragen
over. De grootste wijzigingen zijn de schoonmaakkosten. Voorgesteld wordt om ook jaarlijks de balans
op te maken van de voorraden.
• De Kascommissie (Jan Meulman c.q. Wim te Lintelo) brengen verslag uit op papier en wordt
voorgelezen door waarna de voorzitter de kascommissie bedankt. De vergadering verleend decharge
aan het bestuur.
• Nieuwe kascommissie: Jan Meulman treedt af en wordt bedankt als voorzitter. Henny Stegehuis had
zich opgegeven als reserve lid en gaat dus samen met Wim te Lintelo deel uitmaken van de nieuwe
kaskommissie. De vergadering gaat akkoord met Paul Verheij als nieuw reserve lid.
17. Behandeling en vaststelling van de begroting 2018.
De penningmeester licht de begroting toe waarbij specifiek vermeld wordt dat de inkomsten qua sponsoring
voorzichtig zijn begroot omdat een groot aantal sponsors een contract hadden voor 3 jaar dat nu afloopt en
nog het nog afwachten is welke worden verlengd waarna de vergadering hiermee instemt.
18. Vaststelling van de contributie voor het jaar 2018.
Op verzoek van Paul Verheij worden de verschillende contributiemogelijkheden door Judith toegelicht.
Voorstel van het bestuur is om voor zomerstopleden een verhoging in te voeren zodat het bedrag in lijn is met
andere contributies en omdat de bijdrage door veel zomerstopleden als laag wordt ervaren. Er komen vragen
over de verhoging van de contributie voor Zomerstopleden door Harry Embsen en Rianne de Visser. Beiden
geven aan dat het eigenlijk niet nodig is om te verhogen, financieel gaan we er namelijk niet veel op vooruit
en het zou invloed kunnen hebben op het aantal zomerstopleden.
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Het voorstel wordt ter stemming gebracht en er is 1 lid tegen de rest is voor. Daarmee is de contributie
voor 2018 akkoord bevonden.
19. Aftreden en benoeming van bestuur en de volgende commissies
Bestuur
Aftredend; Rogier Lagcher, Andre Dikkeschei (per 1/7/2018)
Voorstel tot benoemen van Harry Embsen
Vacature: Er worden nog 2 bestuursleden gezocht.
De Voorzitter doet een persoonlijk woordje en dankt Andre en Rogier die beiden in de afgelopen jaren
meerdere rollen binnen hun commissies hebben vervuld en dankt hen uitvoerig voor de hun betrokkenheid.
Er hebben zich geen tegenkandidaten gemeld dus het voorstel van het bestuur is om Harry Embsen te
benoemen en voor de twee vacatures gaan we op zoek naar een kandidaat namens de ABC en voor algemeen
bestuurslid. Deze kandidaten worden dan op de eerst volgende ALV officieel benoemd. De vergadering gaat,
onder applaus, met deze benoeming en deze werkwijze akkoord.
AB Commissie
Aftredend: Addy Rietman, Sander Bergboer (niet aanwezig).
Benoemd: Rianne de Visser
Vacature: er worden nog mensen gezocht
De vergadering gaat onder applaus akkoord
Rogier spreekt Addie toe en bedankt hem voor zijn inzet voor Beukersweide. Sander Bergboer was afwezig.
Versierselen worden overgebracht.
Technische Commissie
Aftredend: Jacqueline Teunissen (niet aanwezig)
Benoemd: Rien Tempert
Vacature:
De vergadering gaat onder applaus akkoord met deze benoeming
Bloemen, waardebon en toespraak voor Jacqueline Teunissen worden buiten de vergadering door Harry
Embsen overgebracht.
Sponsorcommissie
Aftredend: Henk ten Brink
Benoemd: Dini van Nuenen
Benoeming wordt met instemmend applaus goedgekeurd.
Henk ten Brink is afwezig maar de voorzitter memoreert een aantal punten uit de periode dat Henk lid was
van de sponsorcommissie en bedankt hem voor al het werk dat hij voor Beukersweide heeft gedaan.
Bloemen , waardebon en toespraak worden buiten de vergadering overhandigt.
Koale Neuzen commissie : Geen wijzigingen
80+
Commissie
: Geen wijzigingen
PPC
: Geen wijzigingen
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20. Huldiging Jubilarissen
25-jarig jubileum
Op basis van de ledenadministratie zijn er 2 leden die 25 jaar lid zijn: Ab Habers (86) en Paul Verhey (81). De
beide heren tennissen nog op de respectabele leeftijd van boven de 80, en Ab is ons oudste spelende lid.
40-jarig jubileum
Dit jaar zijn er 2 echtparen 40 jaar lid van WTC Beukersweide; Marga en Hans Janssen en Monique en Hans
Groeneveld. Daarnaast is Ans Lagcher 40 jaar lid van de vereniging. Met foto’s uit de oude doos , die op het
scherm worden getoond, worden de vroege jaren van hun lidmaatschap in herinnering gebracht. Allen worden
geïnterviewd voor een artikel in de Wiezer en foto’s.
21. Wat verder ter tafel komt.
Geen onderwerpen
21. Rondvraag.
Margriet van Loevezijn
• Graag een extra bankje in de dameskleedkamer omdat het bij de competitie nogal druk kan zijn.
Antw: Dat is bekend bij het bestuur en er wordt aan gewerkt.
Dinand Marsman:
• We hebben vloerverwarming in ons clubgebouw. De temperatuur veranderen op de thermostaat heeft
geen enkele zin omdat het effect pas uren later optreedt. Harry Buter vult aan dat het dus geen enkele zin
heeft om met je vingers aan de thermostaat knop te zitten !!
• Activiteiten kalender: heel mooi dat ik vooraf kan zien dat er activiteiten zijn zodat ik de verwarming op
tijd kan inschakelen maar als er op het laatste moment activiteiten vervallen krijg ik dat niet te horen en
blijft de verwarming onnodig branden. De voorzitter belooft dat we gaan uitzoeken wat we hieraan
kunnen doen.
• Heeft een rustend lid stemrecht? Is tijdens de vergadering uitgezocht. Volgens de statuten hebben
rustende leden geen stemrecht maar wel een adviserende stem tijdens de ALV
Cor Al:
• Het komt regelmatig voor dat er tijdens activiteiten geen bardienst aanwezig is. Dat betekent dat de
organisatie van dat moment voor een voldongen feit staat en de dienst moet overnemen. De
voorzitter belooft dat er samen met bestuur en ABC naar een oplossing wordt gezocht.
• Wat heeft Laura Hofman voor WTC Beukersweide gedaan zodat er een bokaal naar haar is vernoemd:
worden hier geen andere mensen (bekende Wierdenaren is of iemand die heel veel voor de club heeft
betekend) gepasseerd? Andre geeft namens de TC aan dat destijds gewoon als grap (omdat de beker
een naam moest hebben) deze naar Laura is vernoemd zonder verder achterliggende gedachte. Indien
het verkeerd zou kunnen worden begrepen zal deze prijs een andere naam gaan krijgen.
22. Sluiting van de vergadering.
Voordat de voorzitter de vergadering sluit wordt Gerard Meenhuis bedankt voor het leveren van beeld en
geluid en de leden van de ABC voor het verzorgen van de catering.
Iedereen wordt bedankt voor hun komst en de voorzitter nodigt uit om nog een drankje te nemen op het
nieuwe jaar.
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Jaarverslag van de Technische Commissie 2018
Toen de vraag binnenkwam om het jaarverslag voor 2018 aan te leveren waren we als TC al druk bezig met de
plannen voor 2019. Even schakelen dus om terug te kijken op het afgelopen jaar.
Competitie
Dit jaar hebben weer diverse teams meegedaan met de voorjaars- en/of najaarcompetitie. In de voorjaarscompetitie
hebben 19 teams meegedaan en uiteindelijk zijn er 2 teams kampioen geworden: Heren 2 op de vrijdagavond en
Gemengd 2 op de zaterdag. In de afgelopen najaarcompetitie hebben 11 teams meegedaan en zijn er 3 teams
kampioen geworden:
Gemengd 1 (17+) op de
vrijdagavond in de 2e klasse

Heren 1 (35+) op de
vrijdagavond in de 1e klasse

Heren 3 (35+) op de
vrijdagavond in de 3e klasse

* Op de foto mist 1 teamlid

ALLE KAMPIOENEN VAN HARTE GEFELICITEERD!
Voor de jeugd was er de World Tour waar we in het voorjaar meededen met 1 team in de World Tour Rood en in het
najaar met 2 teams in de World Tour Oranje. Ook zij hebben ontzettend goed hun best gedaan!
De inschrijving voor de voorjaarscompetitie staat inmiddels ook open en diverse teams hebben zich al aangemeld.
Aanmelden kan nog tot 6 januari 2019 (op de website is meer informatie te vinden).
Lessen (een woordje van de trainster Griet Spits)
Na een korte onderbreking weer terug als trainster bij Beukersweide. Het aantal Lessers is inmiddels met ongeveer
30% toegenomen, dus dat is een mooie ontwikkeling. Ondanks af en toe wat regen, natte sneeuw en temperaturen
rond het vriespunt zijn er toch weer bijna 70 Lessers deze winter, waarvan het overgrote deel uit senioren bestaat
van beginner tot vergevorderd. Bij de jeugd blijft het aantal redelijk stabiel de afgelopen jaren, al is dit eigenlijk veel
te weinig…...helaas.
Ik hoop dat we de winter goed doorkomen ( als ik Piet Paulusma mag geloven komt er nog heel veel ijzel, sneeuw en
kou….) en dat ik in het voorjaar weer een grote groep leden op de lessen terug zie. Om te leren tennissen of nog
beter te leren tennissen of gewoon voor de gezelligheid en ontspanning. Tot dan!
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Clubkampioenschappen
Voor de clubkampioenschappen was 2018 geen gelukkig jaar. Tot 2 keer toe hebben we deze moeten afgelasten
i.v.m. te weinig animo. In 2019 gaan we voor een nieuwe opzet waarmee we de clubkampioenschappen nieuw leven
in willen blazen! Meer informatie volgt snel.
Toss
Begin 2018 hebben we wat weer ruchtbaarheid aan de toss gegeven en daardoor in het voorjaar toss-avonden
gehad met 30 deelnemers. Deze lijn hebben we helaas niet door kunnen zetten en we merken dat de animo voor de
toss toch weer terugloopt. In december hebben we daarom, o.a. voor de toss, een enquête uitgezet onder alle leden
over de huidige en mogelijk toekomstige opzet van de toss. Zodra de resultaten binnen zijn zullen we deze snel
analyseren en proberen we de toss zoveel mogelijk aan te laten sluiten bij de behoefte van onze leden. Via deze weg
willen wij in ieder geval Herman Wever en Tonnie Grootelaar hartelijk danken voor hun inzet bij de toss!
Overige activiteiten
Naast de competitie, de tennislessen, clubkampioenschappen en de toss zijn er in 2018 de volgende activiteiten
georganiseerd door de TC:
• In april waren we als Beukersweide aanwezig op de Wierdense Koningsspelen die werden gehouden op het
terrein van SVZW. Daarop aansluitend hebben we, in samenwerking met Stichting de Welle, tennisclinics
voor diverse scholen georganiseerd. Daarbij zijn we geholpen door diverse vrijwilligers die we via deze weg
nogmaals willen bedanken
• Op zondag 23 september is voor de 3e keer het stratentoernooi georganiseerd. Dit jaar is het team Weuste 2
er met de wisselbokaal vandoor gegaan.
• Begin november hebben we het Oud-Jong (voormalig Oud(er)/Kind) toernooi weer georganiseerd. Altijd een
erg leuk toernooi wat ieder jaar binnen no-time vol zit. Dit jaar deden er ook weer veel koppels mee in vele
varianten. Ook dit jaar weer erg geslaagd!
In 2019 zullen we weer aanwezig zijn op de Koningsspelen en de tennisclinics voor de scholen organiseren.
Daarnaast staan gouwe ouwe als het stratentoernooi en het Oud-Jong toernooi natuurlijk ook weer op het
programma en op 4 donderdagen in maart zal de bedrijvencompetitie worden gespeeld.
Algemeen
Eerder dit jaar heeft de TC afscheid genomen van André Dikkeschei, Carine Wijnstra en Rien Tempert. Eind
november hebben we een groots afscheid gehad van Harry Embsen die zich 11 jaar heeft ingezet voor de club. Via
deze weg willen we hen nogmaals hartelijk danken voor al hun inzet!
De oproep voor helpende handjes in de nieuwsbrief van september is niet onbeantwoord gebleven. Raymond
Roeloffzen, Bram Dikkeschei en Dennis Roeloffzen zijn gestart in de TC en daarmee zijn we klaar voor een nieuw
tennisjaar!
De TC Beukerweide leden:
Laura Hofman, Eddy Nijland, Margriet van Loevezijn, Griet Spits, Raymond Roeloffzen, Bram Dikkeschei, Dennis
Roeloffzen en Arlette Getkate
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A.B.C. Jaarverslag 2018
In het begin van 2018 bestond de Algemene Beheers Commissie uit 9 personen. Een mooie en goede basis om de
taken van de ABC goed te kunnen verdelen. Versterking is natuurlijk altijd welkom!!!
Vanaf het voorjaar is Bert Zandhuis aangehaakt bij de ABC, en rond de zomer kwam Brenda Go ons team versterken.
Brenda kwam er echter al snel achter dat de ABC toch niet wat voor haar was. Helaas voor ons, maar wel duidelijk en
eerlijk. Brenda, toch bedankt voor je (korte) inspanning voor de ABC. Bert maakt nog wel deel uit van de ABC.
Voor onze laatste vergadering heeft ook Ferrie de Roo aangegeven te stoppen met de ABC. Ferrie liet altijd een goed
en kritisch geluid horen. Dit heeft ons scherp gehouden!!! Dank voor al je inzet Ferrie!!!!!
De ABC bestaat nu uit 9 personen. Een aantal waar we verder mee gaan. We gaan niet actief op zoek naar een extra
lid. Mocht iemand zich toch aangetrokken voelen tot de ABC…. Wees welkom!!!!
A.B.C.
De taak van de Algemene Beheers Commissie is het beheer en onderhoud van het clubgebouw. Tevens wordt zorg
gedragen voor de schoonmaak van de kantine, de inkoop en de indeling van de bardiensten. De structuur van de ABC
is hierop ook ingesteld.
Met het inplannen van de bardienst zijn we overgestapt op een ander systeem. We gebruiken hiervoor nu het systeem
dat door de KNLTB wordt aangeboden. Waar in het verleden in dit systeem nog wel hiaten zaten lijken deze opgelost.
De bardienstplanning van de KNLTB is gekoppeld aan onze ledenadministratie. Hierdoor hebben wij nu altijd de
beschikking over de meest actuele gegevens, zoals mailadressen. Wanneer wij nu iemand inplannen voor een
bardienst worden er automatisch een (groot)aantal herinneringen via de e-mail gestuurd. Deze kan je niet missen!!!
Hiermee hopen we dat de bezetting van de bardienst nog hoger wordt.
Dus word je ingedeeld voor een bardienst, kom dan gewoon opdagen. Moeilijk is het niet, en ABC-er zijn altijd bereid
je op gang te helpen. Niets van je laten horen, of niet op komen dagen is wel erg laf….
Kantine omzet
Aangezien er momenteel vanuit de ABC geen directe link is in het bestuur, kan ik over de kantineomzet niets zeggen.
Ambulare
Vanaf afgelopen jaar maakt wandelvereniging Ambulare gebruik van onze kantine als start- en eindpunt van hun
trainingsroutes. Ook voor twee van hun activiteiten (snert- en kerstwandeling) maken ze gebruik van onze kantine. Zij
zijn behoorlijk zelf reddend en wij hebben hier weinig omkijken naar.
Inrichting
Het afgelopen jaar is het buitenmeubilair vervangen door houten banken. Wat ons betreft een echte aanwinst voor
het terras. Indien gewenst kunnen er kussentjes worden gepakt die in de kist liggen.
Voor 2019 willen we bekijken of we nog één houten set erbij aan kunnen schaffen. In verband met de kosten en budget
is het er niet van gekomen om de bar van een nieuwe frisse look te voorzien. Dit staat voor aankomend jaar wel op de
planning. We weten ongeveer wel wat we willen, maar moeten bekijken wat de beste en mooiste oplossing is.
Vergaderingen
Gemiddeld genomen komen wij als ABC één keer in de maand bij elkaar, met uitzondering van de zomermaanden. Dit
komt neer op een keer of 10 per jaar. Er was dit jaar niet één zwaartepunt waar we naartoe hebben gewerkt, maar
een gemiddeld genomen seizoen.
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Schoonmaak
De kantine wordt gelukkig nog steeds door Jan en Marietje Veneman schoongehouden.
Hulde voor de wijze waarop dit door hen wordt gedaan. Hopelijk kunnen we nog lang
gebruik maken van hun diensten.
Tot slot
Absolute dank gaat er uit naar mijn mede ABC leden. Wij zijn écht een team die het met elkaar doet, waarbij iedereen
zijn eigen taak heeft, en deze op vanuit verantwoordelijkheid oppakt. Dikke hulde hiervoor.
Namens de Algemene Beheers Commissie van 2018
Monique Groeneveld, Nicolle Gerrits, Neeltje Dikkeschei, Inga Tuinte, Susanne Nillezen, Brenda Go, Rianne de Visser,
Ferrie de Roo, Jan Hessink, Bert Zandhuis en Rogier Lagcher
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag PPC 2018:
Het jaar 2018 was weer succesvol voor PPC.
•
•
•
•
•

Openingstoernooi telde 36 deelnemers, iets minder dan jaar ervoor maar de leden waren zeer enthousiast
omdat er mooie partijen op speelsterkte worden gespeeld.
Snert/Slottoernooi telde 44 deelnemers, iets meer dan jaar ervoor en op dezelfde wijze als Openingstoernooi
gespeeld. De SNERT was natuurlijk weer geweldig door Inga gemaakt.
Stamppotbuffet toernooi op vrijdagmorgen 14 december deden 32 leden aan mee, voor de 2e keer gespeeld
op ons eigen mooie park. Men kon gaan tennissen en kaarten, het weer was ons goed gezind. Keurslager
Berend Hoff Binnenhof 5 Wierden heeft een gedeelte gesponsord van het Stamppotbuffet.
Klaverjas/Jokerclub telt nu 42 leden waarvan 20 leden Rustend lid zijn om deel te mogen nemen aan de
Kaartclub. Mooie extra contributie en vergeet de Baromzet niet die gauw een paar duizend euro is.
Wim te Lintelo zorgt voor 55+ toernooi in Juli, ook dit wordt perfect verzorgd door Wim en zijn team.

PPC team,
Dedy Go
Dinie van Nuenen
Johan Braakman
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Verslag Onderhoudsploeg 2018
De onderhoudsploeg zorgt voor het onderhoud van de
banen, het opruimen van de rommel op en rond de banen
alsmede het legen van de prullenbakken. Iedere maandag
worden de noodzakelijke werkzaamheden uitgevoerd zoals
het opruimen van blad op de banen, het slepen van de
banen en af en toe ook het borstelen van de banen. Deze
werkzaamheden voorkomen mos- en algvorming zodat de
banen niet dichtslibben en de afwatering perfect blijft. Aan
de randen ontstaat vaak onkruidgroei dus dat wordt ook
regelmatig door de ploeg verwijderd. De levensduur van de
banen wordt hierdoor ook nog eens verlengd. In de herfst
wordt er, indien nodig, zelfs twee keer per week blad
geruimd.
Ook worden de paden, het terras en de minibaan schoongeveegd/geblazen.
Daarnaast worden er reparatiewerkzaamheden uitgevoerd wanneer er iets stuk is gegaan aan bijvoorbeeld de
bankjes. Wanneer er een lamp op de banen is uitgevallen doen we eerst zelf een check of het wellicht aan de
zekeringen licht. Indien nodig nemen we contact op met Aerolux om een afspraak te maken zodat de lamp
vervangen kan worden.
In de wintermaanden houden we met drie personen in de gaten of de banen bespeelbaar zijn. Deze 3 consuls zijn
daartoe door het bestuur aangewezen. Vanwege sneeuw, ijzel en vorst kan het zijn dat we de banen moeten
afsluiten. Sneeuw en ijzel is gevaarlijk omdat de spelers kunnen uitglijden en zichzelf lelijk kunnen blesseren. Bij
(droge) vorst mag er in principe wel op worden gespeeld maar wanneer er sprake is van opdooi mag er niet op
worden gespeeld omdat de banen beschadigd kunnen raken en de aansprakelijkheid van de leverancier dan komt te
vervallen. Wij geven dit steeds door aan Henk Meijer die dit op de website plaatst en iedereen via de mail op de
hoogte stelt. Ook plaatsen we een bord bij de ingang van het park. Helaas zijn er toch nog leden die zich daar niets
van aantrekken en toch gaan spelen. Daarom laten we ook de netten zakken. Zodra er weer gespeeld kan worden
geven we dat door aan Henk die de leden daarover informeert via de site en de mail.
Eind 2018 hebben we de borstels op de banen vervangen door borstelmatten. (mocht dat nog niet gebeurd zijn dan
doen we dat binnenkort) Deze zorgen er voor dat er geen zand aan de schoenen blijft zitten. Dit zand blijft anders
aan de schoenen zitten en wordt meegenomen naar de kantine of zelfs naar huis. Ook wordt op die manier
voorkomen dat men vuil meeneemt op de banen. De matten werken uiteraard het beste wanneer de spelers de
voeten vegen en niet alleen over de mat lopen!
Ook de matten bij de ingang van het clubgebouw zijn of worden vervangen door borstelmatten die van dezelfde
kwaliteit zijn en verdiept zijn/worden neergelegd zodat ze optimaal werken en niet verschuiven.
Vorig jaar hebben we het bestuur gevraagd om een oplossing voor de telbordjes. Deze staan nu in een parasolvoet
maar dat blijkt geen ideale situatie te zijn. Ze waaien regelmatig ondersteboven en raken daardoor beschadigd. Zelfs
de tie-ribs waarmee we ze hebben vastgemaakt gaan regelmatig stuk. We hebben nu gevraagd om voor de
telbordjes een bevestiging te mogen kopen waarmee ze aan de netpaaltjes vastgemaakt kunnen worden zoals je dat
ook veel ziet bij andere verenigingen.
Hetzelfde probleem doet zich voor bij de 3 prullenmanden die in een parasolvoet op de banen staan. Deze worden
topzwaar en vallen regelmatig om waardoor er rommel en zand op de banen valt.
We hebben hiervoor in overleg een oplossing bedacht en de benodigde materialen hiervoor besteld. Wellicht zijn ze
inmiddels al geplaatst en anders gaan we dat binnenkort doen. Dit hangt af van de levertijd van de leverancier.
De ploeg bestond begin 2018 nog uit 7 personen. Helaas hebben we in het voorjaar afscheid moeten nemen van
Karel Meijer die (gedwongen) werd opgenomen in het verpleeghuis Eugeria.
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Hans Olthof, die onlangs op de vrijwilligersavond werd uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar is eind december
gestopt, met name vanwege zijn leeftijd. Dat betekent dat er nog slechts 5 personen over blijven om
bovengenoemde werkzaamheden uit te voeren. We kunnen dus nog wel een paar mensen erbij gebruiken. Schroom
niet om je aan te melden bij een van ons of informatie te vragen.
Het kost je ongeveer een á twee uurtjes per week, aansluitend aan de maandagochtendgroep.
Vele handen maken licht werk.
De Onderhoudsploeg 2018:
Karel Meijer, Hans Olthof, Johan Giesbert, Jan Jansen, Henny Tuinte, Gert van de Belt en Rob Koopman.
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Verslag 80+ 2018
Op zondag 24 juni 2018 om 11 uur is ons 33e 80+ toernooi van start gegaan.
Het aantal deelnemers was dit jaar 145 (helaas 38 minder dan vorig jaar) en goed voor 84 dubbels (20 dubbels
minder). Helaas waren de onderdelen DD5, HD5 en HD8 dit jaar niet ingepland vanwege te weinig deelnemers.
Onze jaarlijkse terugkerende verloting voor de deelnemers ontbrak dit jaar ook weer niet. Wij willen de sponsoren
wederom ontzettend bedanken voor de mooie prijzen die zij beschikbaar hebben gesteld.
We hadden ook dit jaar weer een gezonde attentie voor alle deelnemers.
De spreuk was dit keer:
Van 80+ een gezond gebaar
Wat extra vitaminen dit jaar
We hebben dit jaar veel mooi weer gehad wat natuurlijk ook het nodige publiek trok.
Helaas misten we een paar trouwe deelnemers dit jaar. Albert Talen miste bijvoorbeeld zijn maatje Kees Voskes
maar we konden toch nog een partner vinden. Lars Hobert(18 jaar uit Wierden) werd gekoppeld aan Albert (wel
vrijwillig!) en dit leverde mooie wedstrijden op voor dit koppel en ze werden zelfs de winnaars in de HD7! Prachtige
prestatie heren!
We hebben we dit jaar één commissielid die de gelukkige winnaar is geworden. Francis Peeters won met Harald
Timmerman de finale in de HD6.
.
Op de finaledag zijn 21 wedstrijden gespeeld. Er waren weer prachtige, spannende wedstrijden te bewonderen met
veel enthousiast publiek.
Aan het eind van de middag kon de gezellige en vrolijke prijsuitreiking beginnen met ook dit jaar weer leuke prijzen.
De diverse commissies werden ook dit jaar weer voor hun inzet bedankt.
We kijken als commissie (bestaande uit Daniëlle Henning, Rimke Vos, Margriet van Loevezijn, André Mollink, Francis
Peeters en Cor Al) terug op een zeer geslaagd toernooi (maar we hopen wel op wat meer deelnemers volgend jaar).
Iedereen die dit toernooi mogelijk heeft gemaakt ontzettend bedankt! Ook gaat onze speciale dank uit naar Henk
Meijer die tijdens het toernooi onze wedstrijdleider André heeft vervangen.
Namens de toernooicommissie 80+
Rimke Vos
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Koale neuzen jaarverslag 2018.
In februari 2018 eindigde het seizoen 17-18 dat voor de 14e keer werd geleid
door Cor Al samen met Alexandra en Nicolette.
Tijdens de slotavond kondigde Cor aan dat dit zijn laatste Koale Neuzenavond
was.
Hieronder een deel uit het verslag van Cor van de slotavond.
Donderdag 22 februari was de slotavond van koale neuzen 2017-2018.
Het was een leuke, koude en gezellige avond waarop uitgebreid werd getennist.
Na het tennisgebeuren werden de poulekampioenen gehuldigd.
Dit waren in poule A de Sneeuwschuivers, in poule B de Sneeuwkanonnen en in poule C de Stamppotters. Ook kregen
de aanwezige poedelprijswinnaars een presentje in de vorm van een schoenenzak uitgereikt.
Dit waren in poule A Sneeuwvlok, poule B de Kluuners (zij ontbraken dus hiervoor de IJskonijnen) en in poule C de
IJspegels.
Alle aanwezige koale neuzen kregen nog een mooi zweetbandje.
De voorzitter bedankte de leden van de commissie Koale neuzen voor hun inspanningen dit seizoen en overhandigde
een leuk presentje.
Daarna vertelde Cor dat hij stopt met de organisatie van Koale Neuzen. Zijn taak wordt overgenomen door Herman
Wever en wenste hem en de beide dames veel succes bij de voorbereiding op het nieuwe seizoen.
De voorbereidingen voor het nu lopende seizoen Koale Neuzen verliepen niet geheel zoals gepland.
Zo bleek er in de maand september een bedrijventoernooi te zijn gepland waardoor er niet een volledig programma
kon worden gespeeld. Verder is er op donderdag een vol lesprogramma waardoor er voor de Koale Neuzen maar 4
banen beschikbaar zijn. Dat heeft het nodige gepuzzel gekost om toch een goed wedstrijdschema te maken maar
alles is goed gekomen. Het betekende wel dat er meer speelavonden moesten worden gepland.
De wedstrijdleiding wordt daarom een aantal keren overgenomen door leden van de TC, waarvoor onze dank.
Daarbij hebben we ook rekening gehouden met de kaarters die ook op donderavonden om de 14 dagen gebruik
maken van het clubgebouw.
In poule B is een nieuwkomer, het team IJsboertjes met captain Dedy Go. Verder zijn er de nodige nieuwe spelers
ingepast in de teams.
Begin december zijn de tussenstanden nagenoeg vergelijkbaar met de eindstand van het vorig seizoen. Daarbij moet
wel worden aangetekend dat niet ieder team evenveel wedstrijden heeft kunnen spelen.
De koale neuzencommissie,
Alexandra, Nicolette, Herman
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Jaarverslag TOSS 2018
Ook in 2018 werd er op maandagavond ge-tosst.
In de wintermaanden was de belangstelling zoals gebruikelijk minimaal.
In maart hebben we een oproep gedaan via de website en posters opgehangen om aandacht te vragen voor de
wekelijkse Toss-avond. Graag zagen we weer een opkomst zoals bij de start in april 2017 maar dat viel enigszins
tegen.
Vooral doordat er in deze periode ook de competities draaien is de belangstelling niet wat wij eigenlijk wensen.
Daarna gaan in de regio de toernooien draaien (waaronder ook onze eigen 80+) wat ook weer een drukkend effect
heeft. En volgt de zomerse vakantieperiode.
Al met al blijft de belangstelling achter bij de verwachtingen die zowel de TC als de beide Tossleiders hebben. We
zien wel dat leden liever individueel gaan spelen. Daarvoor is in principe 1 baan vrijgehouden maar bij onvoldoende
Toss-ers worden ook andere banen “vrijgegeven”.
Met de TC is overleg geweest hoe we in het jaar 2019 de Toss-avond aantrekkelijker kunnen maken.
Daarvoor wordt de leden hun mening gevraagd via een enquête waarover in het verslag van de TC ongetwijfeld
meer. We hopen de resultaten begin 2019 te ontvangen.
Vanaf november 2018 hebben we nog 2 banen beschikbaar voor belangstellende winter tossers. Gelukkig zien we
dat ook nieuwe leden interesse hiervoor hebben.
We doen dan ook een oproep aan de leden om in 2019 ook eens een keer te komen Tossen. Het kan toch ook heel
leuk en een uitdaging zijn om een keer tegen andere leden te spelen.
Tonnie Grootelaar
Herman Wever
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