
 
Beste tennisvrienden, 
 
Tijdens de ledenvergadering van 24 februari jl. is er unaniem gekozen voor een nieuw bestuur, te weten: 
 
* voorzitter     Maurice Kreutz 
* penningmeester    Louis Cordewener  
* 2e penningmeester    Pascalle Boumans 
* secretaris     Marcelle van ’t Hoog 
* 2e secretaris    Manja Schwanen 
* jeugd- en wedstrijdcommissie  Rick Mulder 
* kantinebeheer    Hans Nellissen  
* ledenadministratie    Marion Lindelauf 
 
Frans Welleman heeft te kennen geven per direct, als voorzitter af te treden in verband met zijn vertrek 
voor een half jaar naar Italië. Wij danken hem voor zijn enorme inzet de afgelopen jaren. Tevens hebben 
we afscheid genomen van Ger Glas en Fred Reinert. Ook hen danken we voor hun jarenlange inzet voor de 
club.  Louis en Marcelle hebben kenbaar gemaakt dat ze in principe nog 1 jaar zitting nemen in  het nieuwe 
bestuur. 
 
Gezien de goede weersomstandigheden afgelopen periode is de banen-commissie al druk in de weer 
geweest op het park. De banencommissie bestaat uit de volgende personen: 

- Ger Glas 

- Karel van ’t Hoog 

- Ger Jongen 

- Frans van den Beld 

- Frans Welleman (wintermaanden) 
Het opschonen van ons park door de leden op zaterdag 16 maart a.s. is daarom niet nodig.  
 
Ook dit tennisseizoen gaat Sidney Reinert de schoonmaak van de kantine doen. Tevens zal hij op maandag-, 
woensdag- en vrijdagmorgen de kantine bemannen. Het bestuur is hier heel blij mee ! 
   
Opening seizoen 
Het nieuwe tennisseizoen zal geopend worden met een captainsbijeenkomst op zondag 31 maart a.s. om 
11:00 uur op ons park.  
Vanaf 13:00 uur zal er een openingstoernooi georganiseerd worden met aansluitend een chinees buffet. De 
kosten voor dit buffet bedragen € 12,- per persoon. Deelname toernooi en/of buffet s.v.p. vóór 28 maart 
a.s. aan Joop mailen: Bockmeulen@ziggo.nl. 
 
Pinnen 
Tijdens de ledenvergadering is er gesproken over de sterke voorkeur van het bestuur voor het stimuleren 
van het pinnen in de kantine. Wij willen jullie dan ook vriendelijk verzoeken om zoveel mogelijk te pinnen 
om te voorkomen dat er in de kantine veel cashgeld in omloop is. Veel barvrijwilligers werken liever niet 
met cashgeld in de kantine en de verantwoording die hierbij hoort.   

   
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 Louis Cordewener, lcordewener@home.nl.  
Huidige donateurs die geen verdere deelname meer ambiëren kunnen dit laten weten aan Louis 
Cordewener.  
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Inning contributie 2019: 
De contributie is wederom niet verhoogd. Verhoging vindt alleen plaats zodra je als lid in een andere 
leeftijdscategorie valt. 
Inning zal begin maart plaatsvinden via een: 

- automatische incasso of 

- een acceptgiro via de mail of post. 
 
Jubilarissen 
50 jaar          25 jaar 

      
James van Delden        Huub Spijkers 
 
 
Wij wensen jullie een sportief en een zonnig tennisseizoen toe en hopen op een grote opkomst op zondag 
31 maart a.s. om er een gezellige dag van te maken. 
 
 
Het bestuur van TC Nieuwenhagen 
 


