
 
 

Nieuwsbrief maart 2020 
 
Beste tennisvrienden,  
 
Nog 2 weken en dan gaan we weer van start. We hopen dat de weergoden 
ons goed gezind zullen zijn en dat we zondag 29 maart a.s. kunnen beginnen 
aan een mooi tennisseizoen. Het bestuur is er klaar voor en popelt om haar 
ideeën te kunnen gaan verwezenlijken. Rondom en in het park is de 
afgelopen weken flink gewerkt. Er is o.a. het nodige snoeiwerk verricht en 
groot onderhoud gepleegd aan de toplaag van de banen 1+2. 
 
Tijdens de ledenvergadering van 16 februari jl. zijn Marcelle, Louis en 
Pascalle helaas afgetreden als trouwe bestuurders. Marcelle en Louis 
bedanken wij nogmaals in het bijzonder voor de jaren inzet voor onze mooie 
club. Tijdens de ALV is Marcelle als erelid benoemd. Erelid word je niet 
zomaar, hiervoor moet je veel voor de club betekend hebben en iedereen 
die Marcelle kent weet dat ze dit meer dan verdiend heeft. 
 
Tevens hebben we 3 nieuwe enthousiaste bestuurders mogen 
verwelkomen: Jos Nellissen (accommodatiebeheer), Mark van den Beld 
(penningmeester) en Toon Moerkerk (organisatie evenementen). 
 
Het bestuur van TCN bestaat uit: 
* voorzitter     Maurice Kreutz 
* penningmeester    Mark van den Beld  
* secretaris     Manja Schwanen 
* accommodatiebeheer  Jos Nellissen  
* jeugd- en wedstrijdcommissie  Rick Mulder 
* kantinebeheer    Hans Nellissen  
* evenementen    Toon Moerkerk 
 
Opening seizoen 
Het nieuwe tennisseizoen zal geopend worden met een captainsbijeenkomst 
op zondag 29 maart a.s. om 11:00 uur op ons park. Uiteraard kan er 
aansluitend gespeeld worden. 
 
Onderhoud park: 
Het team van vrijwilligers voor onderhoud park zoekt nog versterking. In 
principe op ma-, wo- en/of vr-ochtend een paar uurtjes. Het is uiteraard 

geen verplichting om steeds te komen opdagen. Tevens willen wij alle 
leden vragen ons te helpen op de opschoondag. Deze is op 
zaterdag 21.03.2020 om 9.30 uur. Vele handjes zijn 
welkom. 
 
Bardiensten 
We zijn op zoek naar vrijwilligers die bardienst(en) willen draaien. De 
kantine is de belangrijkste inkomstenbron van onze club. Dus kom op en 
help ons! We kunnen het niet alleen.  
Meld je aan door een mail te sturen naar Hans Nellissen (j.nellis@home.nl). 
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Nieuwe cv- installatie 
Onze nieuwe warmwatervoorziening c.q. cv-installatie zal op 21 maart a.s. klaar zijn. Alle voorbereidingen zijn 
getroffen. 
 
Reanimatie en AED 
Elk jaar worden er in Nederland ongeveer 17.000 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis. Dit kan ook op de tennisbaan gebeuren. Snelle hulp door middel van reanimatie en gebruik van 
AED kan levens redden. 
Vanuit de club worden enkele leden hiervoor getraind. 
Wij willen graag in kaart brengen of er onder onze leden nog meer mensen zijn die een reanimatietraining 
hebben gevolgd. Mocht dit zo zijn, svp kenbaar maken door een mail te sturen naar Manja Schwanen 
(manjaschwanen@hotmail.com). 
 
Donateur worden van de “Club van 50” 
Ook dit tennisjaar blijft deze club actief binnen onze vereniging. Het geld zal geheel ten goede komen aan 
faciliteiten op ons park.  
De reeds bestaande donateurs kunnen hun bijdrage van € 50,- overmaken op bankrekeningnr.: Rabo 
NL34RABO0136300545 o.v.v. deelname club van 50. Nieuwe donateurs zijn natuurlijk van harte welkom en 
kunnen zich aanmelden bij Mark van den Beld (m.vandenbeld@ziggo.nl). 
Huidige donateurs die geen verdere deelname meer ambiëren, kunnen dit laten weten aan Mark.  
 
Contributie 2020 & consumpties 
De contributie voor senioren is verhoogd met € 4,- (van € 146,- naar € 150,-). 
Consumpties zijn verhoogd met € 0,10 van € 1,70 naar € 1,80. Daarmee kost nu de consumptiekaart € 17,-. 
 

Stempelkaartenactie Plus supermarkt 
Misschien nog niet bij iedereen bekend, maar we doen mee met de “Best Local Deal” spaaractie via 

Plus Arts (Op de Kamp) en Plus Wetzels 
(Waubach). Bij iedere € 10,- aan 
boodschappen ontvang je een stempel. Een 
volle spaarkaart levert onze club € 3,- op. De 
actie loopt het hele jaar. We zullen de 
kaarten zoveel mogelijk bij de opening van 
het seizoen aan de man/vrouw proberen te 

brengen en hopen dat iedereen mee doet.  
 
Jubilarissen & ereleden 
Tijdens de ALV hebben we 10 leden i.v.m. hun 25-, 40- & 50-jarig jubileum en 2 ereleden in het zonnetje gezet. 
 

Jubilarissen 

50 jaar   40 jaar 

 
Van links naar rechts:     Van links naar rechts: 
Tiny Zenden, Hub Jongen    Peter Verburgt, Mia Brouns, Joop Bockmeulen 
       Lily en Johan Erps 

   Jean Nellissen & Marijke de Vreede (niet aanwezig) 

25 jaar 
Anneliek Wollersheim (niet aanwezig) 
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Ereleden: 

   
Sjef van Ooyen      Marcelle van ‘t Hoog 
 
 
 
Wij wensen jullie een sportief en een zonnig tennisseizoen toe en hopen op een grote opkomst op zondag 29 
maart a.s. zodat we er een gezellige dag van mogen maken. 

 
Met sportieve groet, 
 
Het bestuur van TC Nieuwenhagen  

 


