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‘Samen kom je verder’ en ‘de 3 T’s’
Uit onderzoek is gebleken dat mensen die actief zijn in de vereniging 
langer blijven tennissen. Daarom is er regelmatig aandacht voor het 
vinden van maatjes, het meedoen aan toernooien, lessen en ‘erbij’ horen 
door bijvoorbeeld vrijwilliger te zijn.
 
Directeur KNLTB  Erik Poel heeft de zin ‘samen kom je verder’ ge-
schreven in zijn laatste column.  Wij zijn lid van KNLTB en Erik Poel 
is in het afgelopen jaar bij onze club op visite geweest. Hij vond dat 
we alles goed voor elkaar hadden; veel actieve leden, vrijwilligers 
en activiteiten. Ook vond hij ons clubhuis mooi en milieuvriendelijk, 
met ledverlichting en zonnepanelen. Dat is voor ons als bestuur een 
compliment. Hij onderschrijft dat het voor vele clubs moeilijk is om 
aan vrijwilligers te komen en dat merken wij ook. Toch ben ik erg 
tevreden met jullie! Iedereen staat voor onze club klaar en er hangt 
een fijne sfeer.
 
‘De 3 T’s’ komt ook van de KNLTB, zij willen namelijk meer aandacht 
hebben voor Tennis, Tennissers en de Tennisverenigingen. Met doel, 
verhogen van het aantal leden en behouden van ze. Daar zetten wij 
als bestuur ook op ons niveau in.  We proberen activiteiten te organi-
seren voor jong en oud. Het JAC is actief onder de jeugd en dat zien 
we door meerdere jeugdigen die lessen. Tennis heeft een dip gehad, 
het is de verwachting dat er vanaf heden weer groei komt. Help jij 
ons mee? 

Sinds kort hebben we een nieuwe abonnementsvorm, namelijk ‘Maak 
kennis met tennis’. Dat is 8 weken tennissen voor € 20,00. Neem een 
keer een vriend, kennis, carnavalslid of collega een keer mee en laat 
ze ervaren hoe gezellig het bij ons is. 

Wie weet wat dat teweeg brengt.   
Ik wens jullie een sportief tennisjaar toe,

Liz Barker

VAN DE VOORZITTER
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Voorzitter *  Liz Barker   Tel: 06-46866697
   Wilhelminalaan 38  5351 CC Berghem
   voorzitter@ltcrackets.nl 

Penningmeester * Dia Leijten   Tel: 06-10780700
   Koningspage 65                  5345 EG Oss
   penningmeester@ltcrackets.nl

Secretaris *  Karin van den Berg  Tel: 06-27176151 
             Landbouwlaan 173   5351 MA Berghem
   secretaris@ltcrackets.nl

Algemene zaken Gerrie Fleuren  Tel: 0412-403513
   Haargetouw 44  5351 RT Berghem
   algemenezaken@ltcrackets.nl

Voorzitter T.C.  Mark Raijmakers  Tel: 06-49693078
   Pachthoeve 40  5351 RR Berghem 
        tc@ltcrackets.nl

Kantinezaken  Karin van den Berg   Tel.; 06-27176151
   Landbouwlaan 173  5351 MA Berghem
   kantinezaken@ltcrackets.nl
   
Ledenadministratie Andrea Raijmakers  Tel: 06-33033143
   Pachthoeve 40  5351 RR Berghem
   ledenadministratie@ltcrackets.nl
 
Sponsoring  Liz Barker   Tel: 06-46866697
   sponsoring@ltcrackets.nl 

    
De met * gemerkte namen maken deel uit van het dagelijks bestuur
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Competitieleider         Bea v.d. Cruijsen         Tel: 06-40991181
    vcl@ltcrackets.nl

Jeugdfunctionaris Mark Raijmakers  Tel: 06-49693078
tenniskids                

Trainer   Thijs Gielis   Tel: 06-48259223
   trainer@ltcrackets.nl

Trainingscoördinator  Franka van Bergen  Tel: 06-12412297
Senioren

Trainingscoördinator Susanne Keijzers  Tel. 06-27033832
Jeugd

Webbeheerder: Gert-jan van Dijk  Tel: 06-13057171
   webmaster@ltcrackets.nl 
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1. Inleiding 
Conform art. 9 van het Huishoudelijk Reglement van de vereniging dient 
tijdens de Algemene Ledenvergadering het jaarverslag incl. de verslagen 
van de technische commissie, kantinecommissie en de ledenadministratie 
ter goedkeuring aan de vergadering te worden voorgelegd.
 
2. Algemeen 
Karin van den Berg is tijdens de ALV gekozen als bestuurslid voor de 
tweede termijn. We vergaderen maandelijks en zijn constructief met el-
kaar voor de club bezig. 

3. Financiën 
Voor het financiële verslag wordt verwezen naar het financiële overzicht. 
Dit is op verzoek verkrijgbaar bij de penningmeester. 

4. Algemene zaken 
Dit jaar zijn de volgende zaken gerealiseerd:
- Een net vervangen
- Coniferen geplant naast baan 6
- Vervanging van het koffieapparaat 

De geplande uitbreiding van het opberghok is in 2018 niet doorgegaan. Bij 
een eerste aanvraag bij de gemeente bleek dat wij hiervoor een officiële 
vergunning nodig hebben. De aanvraag hiervoor is inmiddels ingediend en 
de uitbreiding staat nu gepland voor 2019. 

Ook dit jaar werden de banen wekelijks geveegd door de “veegploeg”. Le-
den die de alarmdienst hebben ingevuld waren Gijs Broeksteeg, Henk van 
Schaijk, Marc den Brok en Gerrie Fleuren. 

Er waren twee teams van 65-plussers, in totaal 13 personen, die de 
groenvoorziening van ons park verzorgd hebben. 
Daarnaast hebben een 12-tal leden eveneens parkdiensten vervuld in het 
kader van vrijwilligersdiensten.

JAARVERSLAG 2018
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5. Ledenadministratie 
Dit jaar is de ledenadministratie verzorgd door Mark Raijmakers. 
Het aantal leden eind 2018 was 325 leden waarvan 38 jeugdleden 

6.  Kantinezaken
Familie Walters en familie van Dinther hebben afgelopen jaar de 
schoonmaak van het clubhuis verzorgd.
De kantine-inkoop werd uitgevoerd door Arno Ouwens waarbij de 
Fifo van drank werd geregeld door Leo van Dinther en Peter Lejeune.
De kantinedienstplanning is geregeld door de captains (Gerrie Fleu-
ren, John Taanman, Jos van Gaal en Harold Vogels), Mieke Polak en 
Karin van den Berg. 

Dit jaar is er gewerkt met het nieuwe systeem KNLTB.club voor o.a. 
het plannen kantinediensten. Omdat het systeem nieuw is voor ons 
maar ook voor de KNLTB, zijn er veel opstartproblemen geweest. Het 
gehele team heeft geprobeerd om het zo makkelijk mogelijk te ma-
ken voor de leden. Aankomend jaar gaan de captains en het bestuur 
samen met de KNLTB kijken naar verbeteringen. 

7. Sponsorcommissie 
Op moment is de sponsorcommissie alleen bezet door 1 persoon. 
Alles staat op een laag pitje hierdoor. Tevens is er nog een vacature 
voor twee sponsorcommissie leden (kost circa 4 uur tijd per maand). 

8. Technische Commissie 
De technische commissie die bestaat uit: Franka van Bergen, Susan-
ne Keijzers, Anita Wijnen, Peter Lejeune, Bea van der Cruijsen en 
Henny Janssen, zij hebben de toernooien georganiseerd.

JAARVERSLAG 2018
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Toernooi Hotel de Naaldhof/ Hotel Berghem Open 2018
Ons jaarlijks wintertoernooi is wederom goed verlopen. Er waren 
weer voldoende inschrijvingen om volop te tennissen twee weken. 
Het weer was ons gunstig gezind. Alle wedstrijden zijn lekker ge-
speeld onder een gunstige temperatuur. Op de finaledag was er 
glühwein en een lekkere kop soep met stokbrood aanwezig. De hoofd-
sponsor heeft helaas aangegeven te stoppen met de sponsering. Wij 
danken hem hartelijk voor de sponsering van dit toernooi de afgelo-
pen drie jaren. En natuurlijk een dankwoord aan alle deelnemers en 
vrijwilligers voor dit mooie toernooi. 

Open Enkel toernooi 2018
Zoals jullie wel gemerkt zullen hebben is ons open enkel toernooi in 
maart dit jaar niet doorgegaan. Er waren te weinig inschrijvingen.
We geven de moed echter niet op en voor het jaar 2019 staan we 
gewoon weer op de toernooikalender van de KNLTB.
Wel zoeken we nog een sponsor. Ideeën of suggesties hierover zijn 
nog altijd welkom. Neem dan contact op met Peter of Mark.

TBI/Flexibility 2018 
Deze was weer een succes met meer inschrijvingen dan 2017.
Mede dankzij onze sponsoren en commissie. En natuurlijk het weer.
Dit toernooi wordt in 2019 voortgezet met dezelfde sponsoren maar 
onder een andere naam : Transrijn/Flexibility  Open 2019.
Bedankt aan onze sponsoren Annemarie Zandee en Paul Broeren.

Zomer Challenge 2018 
Het zomer challenge husseltoernooi op 20 juli was overigens wel een 
succes en smaakte naar meer.  Wordt dan ook vervolgd.
Intussen kijken we vooruit en wordt er alweer hard gewerkt aan ons 
KC Apres Ski wintertoernooi dan in januari voor volle banen gaat zor-
gen. Komt dat zien. De glühwein staat warm.

JAARVERSLAG 2018
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Clubkampioenschappen 2018
We kunnen weer terugkijken op twee weken tennisplezier. Het is al-
leen zo jammer dat er zo weinig leden mee doen met onze clubkam-
pioenschappen. Het zou zo fijn zijn als volgend jaar iedereen zich gaat 
inschrijven voor onze clubkampioenschappen. Twee weken lekker 
tennissen en afsluiten met een gezellige barbecue. De clubkampioe-
nen van 2018 zijn geworden Marc den Brok en Lindsey van de Putten. 

Competitie
Dit jaar werd er door senioren- en juniorenteams weer deelgenomen 
aan de voorjaar-, najaar-, en wintercompetitie. Hierbij waren er ook 
weer enkele kampioenen. Competitieleider dit jaar was Bea van der 
Cruijsen.

Jeugdkamp 9/10 juni 2018:
Dit jaar anders dan anders, namelijk samen met de jeugdleden van 
Helios uit Oss. We verzamelden bij onze club en om elkaar beter te le-
ren kennen werden we in groepjes verdeeld. Elk groepje speelde een 
aantal tennisspelletjes, bij het ene spelletje was je forehand belang-
rijk, bij het andere je backhand en bij weer een ander spel werd zelfs 
de snelheid van je service gemeten. 

Na de lunch gingen we op de fiets naar Bike Adventure voor een 
heuse Vlot Expeditie. Eerst leerden we touwknopen, daarna gingen we 
met teams op pad met een kar met materialen. We bouwden een vlot 
waar we zelf op konden. Het gaf echt een kick als we na een minuutje 
of 30 pionieren het vlot te water konden laten en over de Klompven 
vaarden. We vaarden naar het eiland en weer terug en maakten er 
een wedstrijd van. Welk team is als eerste aan de overkant en welk 
vlot blijft het langste intact om te varen? De techniek van het pedde-
len was belangrijk, omdat je dit gezamenlijk doet. 
Bij terugkomst hebben we een lekker glaasje ranja met een zakje 
chips op en was het tijd om het vlot af te breken en terug te lopen 
naar ons startpunt.

JAARVERSLAG 2018
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We hadden prachtig weer om deze activiteit uit te voeren!
Bij onze club genoten we van frietjes en een snack, daarna fiets-
ten we naar Helios. In de sportzaal van Helios zochten we een goed 
slaapplekje en maakten onze ‘bedden’ alvast op voordat we daar later 
op de avond te moe voor zouden zijn. 

We genoten van een kampvuur, op blote voeten tennissen in het 
donker, spelletjes doen, kletsen en gingen laat naar bed en nog later 
slapen! De volgende ochtend kregen we een lekker ontbijtje en daar-
na kwamen onze ouders ons ophalen, thuis lekker bijslapen en terug 
denken aan een leuk kamp!

Junior-Senior Toernooi 11 november 2018
Wauw, wat was de opkomst hoog, maar liefst 24 koppels hadden zich 
ingeschreven.  
 
Als verrassing startten de ouders met een warming-up van Thijs. We 
hebben jullie verdeeld in 3 groepen, Wimbledon, Roland Garros en US 
Open. Elke groep was verdeeld in 2 poules, zodat ieder koppel 3x 20 
minuten kon tennissen. Na 20 minuten ging er een toetersignaal, tijd 
om te wisselen!
 
Tussendoor was er tijd voor een verzorgde lunch met tomatensoep, 
broodje knak, broodje gezond, fruit en krentenbollen.
Na de lunch was een toetersignaal niet nodig, leuk te zien dat jullie 
al uit jullie zelf op de baan stonden en zin hadden om verder te ten-
nissen! We hadden 3 finalewedstrijden, in iedere groep speelden de 
poulewinnaars tegen elkaar.
 
Na afloop was er een prijsuitreiking, de 3 winnaars kregen een zak/
pot snoep en alle Junior deelnemers ontvingen een medaille en alle 
Senior deelnemers een doos tennisballen.
We kijken terug op een leuk, gezellig en sportief toernooi!

JAARVERSLAG 2018
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Sinterklaas 30 november 2018:
Sinterklaas Kapoentje, gooi wat in mijn schoentje… 22/23 november 
hadden jullie de gelegenheid om in ons clubhuis je schoen te zetten 
met een briefje erin met je naam en hobby’s. 31 november hebben 
we eerst samen soep en een broodje knak gegeten en toen kregen we 
bezoek van een groot aantal Pieten.  
Wat was het gezellig, we hebben gezongen, gesnoept, een taai taai 
pop versierd, een jute zakje gemaakt en kregen ons schoen kadootje. 
En… we hebben getennist met de Pieten! Leuk dat jullie er bij alle of 
sommige activiteiten bij waren!
 
We hopen dat jullie net zo hebben genoten van de activiteiten als wij 
en er volgend jaar weer bij bent! 
 
Sportieve groetjes van de JAC, 
Hilde, Sigrid, Susanne, Marije

Jeugdtennis
In oktober is er weer een nieuwe ronde van start gegaan voor de trai-
ningen. De trainingen worden gegeven op dinsdagavond/donderdag-
avond en vrijdagmiddag. We hebben gelukkig weer heel veel jeugd die 
fijn aan het trainen is. Het aantal senioren neemt ook weer toe. Wij 
wensen Thijs heel veel succes met het geven van de training.

9. Tennis georganiseerd door leden 

Woensdagochtend
Op deze ochtend hebben een 5 tot 8-tal leden onder leiding van 
Hanny van Schaijk het gehele jaar gehusseld. 
Een aanvulling op deze groep is van harte welkom.

JAARVERSLAG 2018
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Interne wintercompetitie
In het seizoen 2017-2018, georganiseerd door Els de Graauw en 
Gerrie Fleuren speelde 16 leden 1 ronde in de DD-GD en 24 leden 2 
rondes in de HD. Met name in de 2. Ronde HD zijn slechts enkele ge-
plande wedstrijden gespeeld.

Derhalve is besloten in het seizoen 2018-2019, dat in december 
gestart is, slechts 1 ronde te spelen. In totaal hebben zich 24 leden 
hiervoor aangemeld.
Omdat Els de Graauw opgehouden is zoeken we nog iemand die de 
IWC mee wil organiseren.

Seniorenplus toernooi
Dit was dit jaar wederom een goed bezochte en gezellige dag.
Omdat tennisvereniging den Hartog op deze laatste vrijdag in augus-
tus een uitwisselingtoernooi houdt heeft de organisatie besloten het 
toernooi voortaan op maandag te houden.

Maandagochtend
Ook dit jaar hebben 22 heren (senioren) onder leiding van Hans van 
Toor en Gerrie Fleuren op de maandagmorgen gehusseld.
Rob Zaaijer een van de vaste deelnemers is in 2018 80 jaar geworden 
en heeft zijn imposante tenniscarrière met een uitbundig afscheids-
feestje afgesloten.

Nieuwjaarswenstoernooi
Zoals de naam het al aangeeft zijn we het jaar begonnen met dit 
toernooi. Een goed begin van het nieuwe tennisjaar. Met een goede 
opkomst van leden, leuke wedstrijden, een lunch en een drankje, kun 
je stellen dat het een geslaagde dag is geweest. Het toernooi was 
georganiseerd door het mixcompetitie team met als captain Mark Ra-
ijmakers. We hopen dat andere competitieteams dit willen overnemen 
en het wellicht tot een jaarlijks terugkerende happening maken. 

JAARVERSLAG 2018
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10.Vrijwilligers dag 2018
Vrijwilligers dag 2018 is voor vrijwilligers uit 2017. Door Dia Leijten 
en Karin van den Berg georganiseerd met een feestavond met ton-
praoters. Daarna was er een uitgebreid buffet.

11. P.R.  
Franka van Bergen heeft de leiding over de LTC Rackets nieuwsbrief, 
die via de e-mail wordt verstuurd. Kees-Jan Booy verzorgt het jaar-
lijks bewaarboekje. Cas van Schaijk verzorgt de mails en de app.
Liz Barker en Mari Leijten sturen berichten via Facebook. Onze web-
site wordt verzorgt door Gert-Jan van Dijk.

JAARVERSLAG 2018

REFLEX        ZONES
VoetreflextherapeutLiesbeth van Noord

is er op gericht om gezondheid 
en vitaliteit te  stimuleren door 

de refl exzones te masseren

· Combinatie van 
Westerse & Chinese voetrefl ex

· Ontspanning voor 
lichaam & geest

· Inzetbaar bij klachten als: 
stress, overgang/menstruatie, 
 spieren & gewrichten (reuma)

Wilt u weten wat REFLEXZONE THERAPIE 

nog meer voor u kan doen?

Bel voor het maken van 
een afspraak met:  

Liesbeth van Noord 
gediplomeerd 

VOETREFLEX THERAPEUTE

Vuurijzer 13, Uden 
Burg. van Erpstraat 4, Berghem
0413-253315   06-54338198 

www.refl exenzones.nl

Indien u aanvullend verzekerd bent bij uw zorgverzekeraar worden uw behandelingen vergoed. 
REFLEX & ZONES is aangesloten bij de beroepsvereniging VNRT

Voetrefl ex  zonetherapie

 

VOETREFLEX 
PLUS 

PRAKTIJK
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Aanwezigen:
Bestuur: Liz Barker - Dia Leijten – Gerrie Fleuren – Karin van den Berg 
– Henny Jansen.
Notulist: Annie Rietman
Overige leden: Frits Beenhakker – Theo Verhoeven – Gerrit Mulders  - 
Frank Smeets – Ineke Jansen – Gerry van Schaik – Gerdy Bimbergen 
– Henny Tonies – Han van de Broek – Harold Vogels – Henrie van Bergen 
– Lukas Evers – Mariëtte Huibers – Mari Leijten – Gerry Ouwens – Peter 
Lejeune – Ryanne de Ries – Miny Waters – Rob Walters – Annie Rietman 
– Henk Rietman – Rein Broeksteeg – Ernst Hilliger – Mieke van Dinther – 
Antoon van Dinther – Andrea Raymakers – Mark Raymakers – John van 
der Cruysen – Bea van der Cruysen – Anita Wijnen – Jos van Gaal – John 
Strik – Harold van Tooren – Evert van de Broek – Hans van de Heuvel –
(35 leden).

Afmeldingen: Hannie van Schaijk – Rieky van Uuden – Tinie Veld – Ca-
sper van Schaik – Arno Ouwens – Tom Walters – Didi Walters – Roy 
Rietman – Sigrid Theunissen – Hilde van de Heuvel – Herman van der 
Steen – Toine en Elly van Oijen – Jeanne Majoor – Harrie Vissers – Wil-
lem Ruytenburg – Danny van de Heuvel – Roy Gruijthuizen – Katja Ro-
mijnders. ( 19 leden). 

1. Opening algemene leden vergadering.
De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en sluit de vergade-
ring wegens onvoldoende leden.

Heropening van de vergadering om 20.05, de voorzitter heet alle aan-
wezige leden welkom en wenst namens het bestuur een gezond en 
sportief 2019 toe.

2. Ingekomen stukken en mededelingen.
Oproep voor nieuwe vrijwilligers: secretaris bestuur – P.R. – compe-
titieleider jeugd – sponsorcommissie 2 personen en voor organisatie 
interne wintercompetitie.

NOTULEN A.L.V. 22 JANUARI 2019
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We zijn het jaar geëindigd met 326 leden, waarvan 38 jeugdleden (25 
junioren en 13 pupillen) en 288 senioren. 
T o v eind 2017 (13 pupillen, 31 junioren en 310 senioren). Er is een 
afname van leden, wat gaan we hieraan doen:
7 Personen hebben deelgenomen aan Zomer challenge, 1 is lid geble-
ven. Daarnaast heeft 1 persoon gebruik gemaakt van het zomerabon-
nement en 1 van het weekendabonnement.
Binnen het bestuur heeft dit wederom onze aandacht.

Het bewaarboekje wordt vanaf dit jaar niet meer in boekvorm ver-
strekt, maar digitaal opgestuurd en op de website geplaatst.

Aandachtspunt bij het afhangen van een baan: indien er op een baan 
gespeeld wordt en er daarnaast nog een baan vrij is, dan voor de vrije 
baan kiezen. 

De gemeente gaat starten met een campagne rookvrije sportvelden.
Ratten en mollen: er is al een ongedierte bestrijder geweest: we heb-
ben geen plaag maar voor de zekerheid zullen er vallen geplaatst 
worden.  
 
Aandachtspunt bij het draaien van je kantinedienst:  aanvullen, tafels 
en bar schoonmaken. Het bestuur zal het komende jaar hier aandacht 
aan schenken.

Nieuwe vrijwilligers:
Gert-jan van Dijk(website) - Frits Beenhakker(senioren plus toernooi) 
- Cas van Schaijk(communicatie) - Arno Ouwens (inkoop drank) - Rob 
Walters (algemene zaken)

Vrijwilligers die gestopt zijn:
Henny Jansen – Leo van Dinther – Els de Graauw – Hans van de Heu-
vel – Gijs Broeksteeg – Ad van Schaik – Mieke Polak.

NOTULEN A.L.V. 22 JANUARI 2019
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Gerrie Fleuren geeft een toelichting over de zonnepanelen en led-
verlichting. De opbrengst van de zonnepanelen komt overeen met de 
prognose en de besparing door de led-verlichting is zelfs meer dan 
begroot. De terugverdientijd is daardoor korter dan de aanname van 
respectievelijk 8 en 9-10 jaar en zal nog positiever uitpakken door de 
gestegen energiebelasting en elektriciteitstarieven.

3. Notulen algemene ledenvergadering van 23 januari 2018.
 Geen opmerkingen.

4. Vernieuwingen in 2018.
- Een net
- Coniferen langs baan 6
- Koffiezetautomaat.

5. Jaarverslag
Het jaarverslag is goedgekeurd door het bestuur en ligt ter inzage, 
maar komt ook in het bewaarboekje.

6. Verslag kascommissie en verkiezing nieuwe kascommissie.
De kascommissie Andrea Raymakers en Henny Tonies hebben de kas 
gecontroleerd en akkoord bevonden. Andrea licht tijdens de vergade-
ring alles toe( zie verslag dat door beiden ondertekend is).
De leden verlenen het bestuur decharge.
Henny Tonies is bereid nog een jaar door te gaan en Henrie van Ber-
gen meldt zich aan voor de nieuwe kascommissie

7. Financieel overzicht 2018 en begroting 2019.
Onze penningmeester Dia geeft uitleg van het financieel overzicht en 
begroting. Ryanne de Ries vraagt waarom de jeugdkosten zo hoog 
zijn, dit was niet begroot. We hadden afgelopen jaar geen begeleider 
voor de jeugdcompetitie en daarom heeft onze trainer, Thijs Gielis 
deze taak tegen betaling op zich genomen. Het bestuur gaat na of 
hier een andere oplossing voor is.

NOTULEN A.L.V. 22 JANUARI 2019
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 We zijn kritisch op kosten besparen zoals: geen gratis koffie bij com-
petitie meer, baan 5 en 6 niet vernieuwen, scherp inkopen en geen 
rondjes meer na toernooien.
Henrie van Bergen: Het bedrag voor de energie is nog hoog. Dit komt 
omdat we nog een rekening hebben gekregen van het jaar 2017.

8. Verkiezing bestuursleden.
Henny Jansen aftredend TC , Liz bedankt Henny voor de inzet die hij 
geleverd heeft de afgelopen 9 jaar. Henny krijgt van Liz de gouden 
speld opgespeld.
Dia Leijten aftredend secretaris.
Dia Leijten aftredend penningmeester en stelt zich herkiesbaar voor 
2e termijn
Karin van den Berg 1e termijn als secretaris
Mark Raymakers 1e termijn als bestuurslid TC.
Alle door het bestuur voorgestelde kandidaten worden door de leden 
gekozen.

9. Aanpassing huishoudelijk reglement
Art. 6  uitgebreid met nieuwe vormen lidmaatschappen
Art 22 alinea opgenomen over niet gedraaide kantinediensten in een 
kalenderjaar: alsnog inhalen dan wel in rekening brengen.
Leden akkoord.

10. Vaststellen van de contributie 2019.
Senioren verhoging met € 5,00 en de jeugd met € 2,50.

11. Rondvraag
Henrie van Bergen: De nieuwe ingang blijft deze hoe het nu is.
Ja het blijft hoe het nu is, buiten onze poort is van de gemeente. De 
buurman rijdt hier ook met zijn auto’s over naar zijn achtertuin.

NOTULEN A.L.V. 22 JANUARI 2019
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De poort gaat  erg zwaar open en is erg ongemakkelijk om met je 
fiets binnen moet komen, kan dit aangepast worden. Gerrie infor-
meert of kan en wat dit gaat kosten.

Er zijn enkele pasjes die niet op de poort werken. In de betreffende 
gevallen contact opnemen met Gerrie Fleuren.

Kunnen we bij de ingang duidelijk laten zien waar de Rackets ingang 
is (zie Berghem Sport)
Aandachtspunt in de volgende bestuursvergadering.
Goede verlichting buiten de poort. Aandachtspunt in de volgende be-
stuursvergadering.

Terugloop van de leden: overleggen we ook met de andere clubs in 
onze regio. Liz legt uit dat we dit al 2 x per jaar doen.
Terugloop sponsorborden: bekend maken bij onze leden.

Ryanne de Ries: Is het een idee om bij het afhalen van de pasjes een 
lijst voor te leggen wat er gedaan moet worden voor de jeugd en aan 
de ouders om medewerking te vragen. Het bestuur pakt dit punt op.

John Strik: zijn er misschien andere inkomsten te halen uit bijvoor-
beeld verhuur clubhuis?
Aandachtspunt voor volgende bestuursvergadering.

12. Sluiting
Liz sluit de vergadering om 21.30 uur en bedankt alle leden voor hun 
aanwezigheid.

NOTULEN A.L.V. 22 JANUARI 2019
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LEDEN
ARTIKEL 1
Aanmelding als lid van de vereniging geschiedt volgens artikel 5 van de 
statuten. Rustende leden staan altijd op de wachtlijst en worden indien zij 
de wens te kennen geven met directe ingang aangenomen. Aspirant-leden 
woonachtig in respectievelijk buiten Berghem worden op aparte wacht-
lijsten geplaatst. Het bestuur beslist wanneer deze aspirant-leden worden 
toegelaten als lid van de vereniging. Bij aanname genieten inwoners van 
Berghem de voorkeur.

ARTIKEL 2
Alle nieuwe leden ontvangen een informatie pakket over de vereniging en 
worden door de leden-begeleider geïnformeerd over en de speelmogelijk-
heden, activiteiten, trainingen en regels binnen de vereniging.

ARTIKEL 3
De schriftelijke opzegging aan het bestuur dient voor 1 december, zoals 
genoemd in artikel 6b van de statuten te geschieden. Bij afmelding na 
deze datum blijft betreffende persoon het hele jaar betalend lid.

ARTIKEL 4
Wanneer tenminste 10 stemgerechtigde leden het wenselijk achten, dat 
een lid van de vereniging het lidmaatschap moet worden ontzegd, dan 
dienen zij een schriftelijk met redenen omkleed voorstel bij het bestuur 
in te dienen. De ontzegging van het lidmaatschap dient dan te geschieden 
volgens art. 6 van de statuten.

ARTIKEL 5
Juniorleden zijn onderverdeeld in pupillen (spelers die in het kalenderjaar 
de leeftijd van 12 jaar nog niet bereiken), junioren (zij die in het kalender-
jaar 12 jaar worden tot en met zij die in het kalenderjaar 17 jaar worden).
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in het kalenderjaar dat je 17 jaar wordt kun je verzoeken om als aspirant 
senior te worden opgenomen in de ledenadministratie. Dit moet vóór 1 
december voorafgaand aan bedoeld kalenderjaar zijn doorgegeven bij de 
ledenadministratie.

Daarnaast is er een regeling voor uitwonende studenten. Hiervoor geldt 
een gereduceerde contributie en deze zijn vrijgesteld van vrijwilligersdien-
sten.  Jaarlijks dient het van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) ont-
vangen “bericht studiefinanciering”, waarop precies de woonsituatie is en 
ingangsdatum ervan vermeld staat, overlegd te worden.

ABONNEMENTEN en SPEELRECHTEN

ARTIKEL 6
De vereniging kent de volgende abonnementsvormen:
- Jaarabonnement voor onbepaalde tijd. Leden worden aangemeld bij de
   KNLTB en worden eveneens bondslid. Leden hebben bepaalde 
   speelrechten gedurende het gehele jaar, kunnen zich opgeven voor 
   training en deelnemen aan alle toernooien en competities voor de 
   betreffende doelgroep. 
-  Zomerabonnement voor de maanden juni, juli en augustus. Dient 
   jaarlijks afgesloten te worden.
-  Weekendabonnement voor de zaterdag en zondag gedurende het 
    gehele jaar. Dient jaarlijks afgesloten te worden.
-  Proeflidmaatschap voor een periode van 8 aaneengesloten weken. 
    Kan eenmalig afgesloten worden. 

Voor het zomerabonnement, het weekendabonnement en het proeflid-
maatschap geld dat je gedurende de desbetreffende periode respectieve-
lijk op de desbetreffende dagen bepaalde speelrechten hebt en deel kan 
nemen aan de activiteiten georganiseerd voor de eigen leden. Echter geen 
deelname aan de KNLTB-competitie of open toernooien. Geen verplichting 
voor vrijwilligersdiensten.   
 
De speelrechten worden jaarlijks vastgesteld door het bestuur. Aspirant-
senioren hebben dezelfde speelrechten als een senior lid.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT

ARTIKEL 7
Ieder lid kan, met toestemming van een lid van het bestuur, één niet-
lid van de vereniging introduceren. Dagkaarten zijn verkrijgbaar bij de 
bestuursleden en de kantinedienst en de kosten van een dagkaart be-
dragen € 2,50 voor junioren en € 5,00 voor senioren. Eenzelfde persoon 
mag maximaal 5 keer per jaar worden geïntroduceerd. Tennist men met 
een introducé zonder dat deze in het bezit is van een geldige dagkaart, 
dan wordt het lid voor de kosten aangeslagen. Bij introduceren van 10 of 
meer niet-leden, verder te noemen “gastspelers”, dient dit vooraf met het 
bestuur overlegd te worden i.v.m. baancapaciteit. Degenen die introdu-
ceren zorgen ervoor, dat de overige leden hierover geïnformeerd worden 
en kopen voor iedere gastspeler een gastspelerspasje. Deze groep mag 
dan gebruik maken van maximaal 4 kunstgrasbanen en het clubhuis. De 
vereniging zal inkoop en barbezetting verzorgen. De activiteiten van de 
gastspelers gebeuren op eigen risico en onder verantwoording van de 
introducerende.

ARTIKEL 8 
Groepen van minimaal 25 personen kunnen na overleg met en instem-
ming van het bestuur gebruik maken van de tennisaccommodatie (banen 
en clubgebouw) in het kader van een tennisactiviteit. Aan het gebruik 
van de banen zijn geen kosten verbonden, onder de voorwaarde dat de 
consumpties afgenomen worden van de vereniging. De vereniging zal de 
barbezetting verzorgen en de daarmee samenhangende kosten dienen 
vergoed te worden.
Het bestuur zal afhankelijk van de baancapaciteit maximaal zes kunst-
grasbanen toewijzen voor gebruik.  De organisator hiervan zorgt samen 
met het bestuur voor informatie aan de leden. 
Gebruik maken van de faciliteiten van de vereniging onder bovengenoem-
de voorwaarden en het geldende baanreglement geschiedt geheel voor 
eigen risico en eigen rekening.

VERGADERINGEN
ARTIKEL 9
Zoals vermeld in art. 11 van de statuten wordt uiterlijk in januari de jaar-
vergadering gehouden. Bij iedere jaarvergadering dient een presentielijst 
aanwezig te zijn.

-19-



ARTIKEL 10
De agenda van de jaarvergadering dient tenminste te bestaan uit:
- de notulen van de vorige vergadering.
- het jaarverslag, incl. de verslagen van de T.C., de kantinecommissie en de 
ledenadministratie.
- het financiële overzicht betreffende het afgelopen verenigingsjaar.
- het verslag van de kascommissie.
- benoeming nieuwe kascommissie.
- begroting van het volgende verenigingsjaar.
- vaststelling contributie.
- verkiezing bestuursleden.

ARTIKEL 11
Door de vergadering kunnen slechts bindende besluiten worden genomen, 
indien op de vergadering tenminste 1/5 van het aantal stemgerechtigde 
leden aanwezig is.
Indien de vergadering om die reden niet kan doorgaan is het bestuur 
verplicht binnen 14 dagen een nieuwe vergadering uit te schrijven die 
dan, ongeacht het aantal stemgerechtigde leden, bindende besluiten kan 
nemen.
ARTIKEL 12
Zoals vermeld in art. 6 van de statuten worden alle besluiten genomen 
met een eenvoudige meerderheid van stemmen. Bij staken van de stem-
men is het voorstel verworpen.

ARTIKEL 13
Stemmen over personen geschiedt schriftelijk. Stemmen over zaken ge-
schiedt mondeling, tenzij een of meerdere stemgerechtigde leden van de 
vergadering schriftelijke stemming verlangen.

ARTIKEL 14
Vergaderingen van het bestuur worden gehouden zo dikwijls als de voor-
zitter of tenminste 3 bestuursleden dit wensen. Voorzitter heeft de leiding 
en kan spreektijden van de leden per agendapunt limiteren, evenals ver-
gaderingen schorsen c.q. verdagen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
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BESTUUR EN COMMISSIES
ARTIKEL 15
Op elke jaarvergadering wordt het aantal bestuursleden voor het lopende 
verenigingsjaar vastgesteld. Voorzitter, secretaris en penningmeester 
vormen het dagelijks bestuur.

ARTIKEL 16
Kandidaatstelling voor een door de Algemene Ledenvergadering te verkie-
zen functionaris geschiedt door het bestuur en/of 5 seniorleden.
Kandidaatstelling door het bestuur geschiedt, nadat het bestuur zich er-
van heeft vergewist, dat de stellen kandidaat een eventuele benoeming zal 
aanvaarden.
Kandidaatstelling door de leden geschiedt d.m.v. inlevering bij de secre-
taris van een door minimaal 5 seniorleden getekende verklaring met 
bereidverklaring van de gestelde kandidaat. Deze kandidaatstelling moet 
uiterlijk 10 dagen voor de datum van de Algemene Ledenvergadering bij 
de secretaris worden ingediend. Bestuur benoemt intern een vicevoorzit-
ter, die de voorzitter vervangt bij eventuele ontstentenis.

ARTIKEL 17
Bij een tussentijdse vacature in het dagelijks bestuur kiezen de overige 
bestuursleden uit hun midden een plaatsvervanger om de functie waar te 
nemen, totdat op een ledenvergadering daarin is voorzien. Geeft het gehe-
le bestuur de wens tot aftreden te kennen, dan blijft althans het dagelijks 
bestuur in functie totdat op een ledenvergadering hierin is voorzien.

ARTIKEL 18
Met ingang van het verenigingsjaar 1992 kent het bestuur een rooster van 
aftreden. De zittingsduur van een bestuurslid is 3 jaar, met een herverkie-
zingsmogelijkheid van maximaal 2 keer 3 jaar. Alle bestuursleden worden 
tijdens een Algemene Ledenvergadering gekozen en/of herkozen.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
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ARTIKEL 19
De vereniging kent 1 Technische Commissie waarin de volgende commis-
sies ondergebracht zijn: de TC senioren, TC Jeugd en de Toernooicommis-
sie Deze Technische Commissie is verantwoordelijk voor de organisatie 
van de activiteiten en 1 afgevaardigde hiervan is tevens Bestuurslid 
telkens voor de duur van 3 jaar. Het bestuur kan te allen tijde een of meer 
leden van de commissies ontslaan en al dan niet door anderen vervangen.

CONTRIBUTIE
ARTIKEL 20
De contributies voor de verschillende categorieën leden worden in de 
jaarvergadering vastgesteld. Contributie kan op verschillende manieren 
betaald worden:
- door machtigen van de vereniging kan in 2 keer het bedrag automatisch 
van bank/girorekening afgeschreven worden (eind januari en in juli).
- door vóór 31 januari het verschuldigde bedrag over te maken naar de 
vereniging.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het kalenderjaar.

ARTIKEL 21
Leden die hun verschuldigde contributie nog niet hebben voldaan en/of 
hun 2 vrijwilligersdiensten niet hebben afgesproken dan wel afgekocht, 
zijn niet gerechtigd op het tenniscomplex LTC Rackets te tennissen. Zie 
ook artikel 22.
Blijft betaling of het plannen van de diensten uit, dan zal het bestuur het 
desbetreffende lid royeren.

VRIJWILLIGERSDIENSTEN
ARTIKEL 22
Ieder senior lid is verplicht minimaal 2 keer per jaar een vrijwilligers-
dienst te draaien. De planning van de kantinediensten loopt gelijk met het 
kalenderjaar ofwel van 1 januari t/m 31 december. Deze diensten worden 
per jaar of halfjaar gepland.
Leden die in het kalenderjaar de leeftijd van 68 jaar en ouder hebben 
hoeven geen vrijwilligersdienst te draaien, evenals leden die in 2014 de 
leeftijd van 65 jaar hadden.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
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Afspraak is dat vervallen diensten in de volgende situaties in overleg op-
nieuw worden ingepland:
- als de banen in verband met de weersomstandigheden onbespeelbaar 
zijn (sneeuw, hevige regenval, enz.) en dit voor aanvang van de dienst 
kenbaar gemaakt wordt.
- bij herziening van de planning (aanpassing aan de competitie, toernooi-
en, enz.) indien dit minimaal 2 dagen ervoor kenbaar gemaakt wordt.
Indien in een kalenderjaar niet alle verplichte vrijwilligersdiensten ge-
draaid zijn wordt in het begin van jaar daarop de gelegenheid geboden 
deze alsnog te plannen. Wordt hieraan in januari van dat jaar niet voldaan, 
dan zullen de betreffende diensten voor een bedrag van € 40,00 per dienst 
in rekening gebracht worden.
Bij de eerste contributie wordt een borg geïncasseerd van € 40,00 voor 
de vrijwilligersdiensten. Deze borg wordt bij opzegging in overeenstem-
ming met artikel 3 op verzoek terugbetaald, indien er geen contributies of 
vrijwilligersdiensten meer openstaan.
Indien men onverhoopt verhinderd is een geplande bardienst te vervullen, 
dient men zelf voor vervanging te zorgen (ruilen, extra dienst) en dit aan 
de organisatie kantinediensten te melden.
Bij het niet draaien van de geplande dienst wordt een boete van € 50,00 
geïncasseerd. Van dit bedrag is
€ 30,00 bestemd voor degene die deze dienst als extra dienst invult.
Het is ook mogelijk om de diensten voor een seizoen ad € 80,00 af te ko-
pen. Dit zal ook tijdens het pasjes afhalen moeten worden doorgegeven.

BANEN EN GEBOUWEN
ARTIKEL 23
Het bestuur, of gemachtigden van deze, hebben het recht ieder, die op 
enigerlei wijze de orde verstoort, zich niet op gepaste wijze gedraagt, geen 
gepaste tenniskleding aanheeft of handelt in strijd met de reglementen, 
van de baan en uit het tennispark te verwijderen.

ARTIKEL 24
Alle schade aan gemeente- of verenigingseigendommen toegebracht zal 
worden verhaald op degenen door wiens toedoen de schade is ontstaan of 
op de voor hem/haar verantwoordelijken.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
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ARTIKEL 25
Het bestuur stelt jaarlijks de baanindeling en de speeltijden vast. In 
principe dient er bij toernooien, kampioenschappen en competitiedagen 1 
baan voor recreanten beschikbaar te zijn. Wijzigingen van de baanindeling 
is alleen toegestaan na toestemming van een van de bestuursleden.

COMPETITIE
ARTIKEL 26
Alle speelgerechtigde leden kunnen zich opgeven voor deelname aan de 
competitie. Opgave voor deelname middels een inschrijfformulier voor de 
aangegeven sluitingsdatum.
Terugtrekking van deelname is uiterlijk tot de aangegeven datum mogelijk.
Wanneer de vereniging door terugtrekking van deelname na deze datum 
boetes krijgt opgelegd door de KNLTB kan het bestuur deze op het betref-
fende team verhalen.
Aangeboden wordt:
Voor de jeugd:
- mini – , driekwartcompetitie.
- voorjaarscompetitie.
- wintercompetitie.
Voor de senioren:
- voorjaarscompetitie.
- najaarscompetitie, onder de voorwaarde dat er tijdens de clubkampioen-
schappen wellicht 3 zaterdagen geen banen beschikbaar zijn. De compe-
titieteams dragen in dit geval zelf zorg voor verplaatsing van de wedstrij-
den naar bijvoorbeeld de tegenstanders.
- wintercompetitie.

ARTIKEL 27
De kosten voor de competitie worden hoofdelijk omgeslagen over de deel-
nemers.
De door de KNLTB aan een team opgelegde boetes worden op het betref-
fende team, door tussenkomst van de captain, verhaald.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

-24-



ARTIKEL 28
Binnen de T.C. wordt een lid aangesteld als competitieleider. Deelnemers 
aan de competitie dienen zich te houden aan de richtlijnen gegeven door 
de competitieleider.
De indeling van de competitieteams wordt vastgesteld door de T.C. en 
goedgekeurd door het bestuur. Competitieleider moet gecertificeerd zijn. 
Bestuur kan leden in de gelegenheid stellen op kosten van de vereniging, 
cursussen te volgen c.q. te gaan volgen.

TRAININGEN
ARTIKEL 29
Door de vereniging worden banen en erkende tennisballen beschikbaar 
gesteld voor het geven van tennislessen/trainingen door tennisleraren. 

DIVERSEN
ARTIKEL 30
Het bestuur is gerechtigd reglementen voor het gebruik van de banen, 
toernooien, kampioenschappen en de vrijwilligersdienst op te stellen voor 
zover deze niet strijdig zijn met de statuten en het huishoudelijk regle-
ment.

ARTIKEL 31
De leden zijn verplicht zich te houden aan de vastgestelde reglementen en 
dienen te allen tijde en onmiddellijk de schriftelijke of mondelinge aanwij-
zingen op te volgen welke door of namens het bestuur worden gegeven.

ARTIKEL 32
De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor vermissing van 
eigendommen van leden of derden.

ARTIKEL 33
De kleding en het schoeisel dienen te zijn aangepast aan de tennissport 
c.q. baan.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
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ARTIKEL 34
De leden zijn gehouden aan het onverwijld kennis geven aan de ledenad-
ministratie van adreswijzigingen, e-mail adres en dergelijke. Bij nalatig-
heid kunnen zij voor de eventuele nadelen, die daarvan het gevolg zijn, 
aansprakelijk worden gesteld.

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN
ARTIKEL 35
Het te spelen systeem zal jaarlijks door de T.C. met instemming van het 
bestuur worden vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering op 10 januari 2019 
en te ratificeren in de Algemene Ledenvergadering in januari 2019

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
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Zaterdag 17+                     
John van Duijnhoven  Jan Boerboom
Danny v.d Heuvel   Bas van Tuijl
Stan Verboord    Leander Vogels
Tim Nijs    Glenn van Erp
Mark den Brok
John v.d Cruijsen

Zaterdag GD 17+                 
Paul van Lanen
Marieke van Lanen
Wendy Huibers
Hanneke Muskens-de Groot
Mark Raijmakers
Jos Dolleweerd
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BAANREGLEMENT

1 Baan Beheer en onderhoud
1.1 De tennisbanen mogen uitsluitend worden betreden door leden  
 van LTC Rackets die tennisschoenen en tenniskleding dragen.
1.2 Tijdens officiële wedstrijden, trainingen, toernooien en/of 
 uitwisselingen geldt bovenstaande regel ook voor de niet leden.
1.3 Direct na de laatst gespeelde avondpartijen dient de verlichting  
 van de betreffende banen te worden gedoofd in het clubgebouw.
1.4 Het plaatsen van terrasmeubilair op en naast de banen is niet
 toegestaan.
1.5 Schade en gebreken op het tennispark dienen te worden gemeld  
 aan de voorzitter Algemene Zaken
1.6 De leden zijn verplicht aanwijzingen van het Bestuur op te volgen.
 
2 Reserveringen en speeltijden
2.1 Wanneer men gaat tennissen is men verplicht gebruik te maken
 van het elektronisch afhangbord d.m.v. een geldige pas. Zonder  
 tennispas wordt er niet getennist.
2.2 Reserveren kan uitsluitend door minimaal 2 personen
2.3 De maximale speelduur is 45 minuten voor Enkelspel en 60 
 minuten voor Dubbelspel. Na deze tijd dient men plaats te maken  
 voor eventuele wachtende. 
 2.4 Men speelt op de door het elektronisch afhangbord aangegeven  
 baan. Pas als alle banen bezet zijn geldt de afhangregel.
2.5 Op woensdagochtend en vrijdagavond zijn de tennisbanen 
 bestemd voor het husselen. Indien nodig wordt 1 baan (baan 7)  
 vrijgemaakt voor leden die niet aan het husselen wensen deel te  
 nemen. Voor deze leden geldt de afhangregel.
 De husselpartij die op dat moment op baan 7 bezig is kan natuur 
 lijk worden uitgespeeld
2.6 Ieder lid heeft hetzelfde recht, zowel overdag als ’s avonds.
 2.7 Op competitiewedstrijddagen cq toernooien zijn die banen 
 gedurende de tijd die daarvoor nodig is gereserveerd voor 
 competitieteams of deelnemers toernooien. 

-27-



BAANREGLEMENT

2.8 Tijdens trainingen onder leiding van de door het Bestuur aan
 gewezen trainer zijn die banen gedurende de tijd die daarvoor  
 nodig gereserveerd voor de training. (baan 5 en 6) bij met regen 
 water volgelopen baan 5 en 6 zal moeten worden uitgeweken naar  
 baan 2 en 3.

2.9 Voor een introducé gelden de volgende bepalingen: Men kan uit 
 sluitend een baan reserveren in gezelschap van een lid van LTC  
 Rackets. Men dient een dagkaart aan te schaffen, kosten 5 euro.  
 Jeugd introducés betalen 2,50 euro. Dagkaarten zijn verkrijgbaar  
 in het clubgebouw of bij leden van het Bestuur.
 Men kan maximaal 5 keer per jaar gebruik maken van een dagpas.
 Een introducé heeft die dag op de tennisbaan dezelfde rechten en  
 plichten als een LTC Rackets lid.

2.10 Om illegaal gebruik van onze banen tegen te gaan is ieder lid 
 gemachtigd om naar andermans ledenpas of dagpas te vragen.

3 Gebruik van tennisracket en tennisballen.
3.1 Tennisrackets en tennisballen dienen door de spelers zelf te 
 worden meegebracht.
3.2 Tijdens officiële wedstrijden, toernooien en/of uitwisselingen zorgt  
 LTC Rackets voor tennisballen.

4 Algemeen
4.1 Het Bestuur is gerechtigd het baanreglement te wijzigen.
 Zodra dit reglement wordt gewijzigd zal dit worden bekend 
 gemaakt op het publicatiebord in het clubgebouw en op de site. 
 (www.ltcrackets.nl)
4.2 Iedereen is zich verplicht te houden aan dit reglement.
4.3 In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het Bestuur.
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5 Betreding banen

5.1 Bij onderstaande situaties is het niet verantwoord, maar vooral  
 ook verboden de tennisbanen te betreden en te bespelen.
 - Bij dooi na vorstperiode niet betreden: 
    Wanneer het dooit, zijn de haren van de baan gedeeltelijk hard  
    en wanneer dan gespeeld word is de kans op breuk vele malen  
    hoger. 
 - Bij sneeuwval in combinatie met vorst niet betreden: 
    De baan is in deze omstandigheid uiterst gevaarlijk voor de 
    speler, maar bovenal wederom gevoelig voor blijvende schade.
 - Bij regenval en vorst (ijzel) niet betreden: 
    De baan is in deze omstandigheid uiterst gevaarlijk voor de 
    speler, maar bovenal wederom gevoelig voor blijvende schade.

5.2 Staan de banen geblokkeerd wegens weersomstandigheden. 
 Verboden te spelen ; Wanneer door een lid wordt geconstateerd 
 dat een baan niet bespeelbaar is, dient hij/zij dit te melden bij  
 onderstaande personen, waarop direct actie zal worden 
 ondernomen en de baan zal worden geblokkeerd.

Berghem, 01-januari 2019
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EVEN VOORSTELLEN

We hebben allebei veel zin in onze nieuwe functies omdat, laten we 
eerlijk zijn, een tennisclub niet zonder vrijwilligers kan. Mark gaat 
samen met de TC-leden zorg dragen voor onze open toernooien, maar 
ook voor het organiseren van interne toernooitjes, zodat de gezellige 
sfeer die er nu op de club heerst ook zal blijven. Andrea gaat er voor 
zorgen dat onze ledenadministratie up-to-date blijft.

Heb je vragen waarmee wij je kunnen helpen, blijf er niet mee lopen 
en mail of bel ons.

Groetjes en tot ziens op de club !
Mark en Andrea Raijmakers 

Even voorstellen, wij zijn Mark en 
Andrea Raijmakers.
Wij zijn al jaren lid van LTC Rackets 
en voor velen een bekend gezicht 
omdat we vaak op de tennisbaan 
te vinden zijn.  
 
Is het niet in de organisatie van een 
toernooi, dan wel spelen we zelf mee 
in een toernooi of competitie of we 
gaan kijken naar wedstrijden.  
 
Twaalf jaar geleden is Mark in de TC 
gegaan en heeft dat acht jaar met veel 
plezier gedaan. Daarna is hij ledenad-
ministrateur geworden en gaat nu het 
stokje overdragen aan Andrea omdat hij 
voorzitter TC is geworden.
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DATUM DAG TIJD ACTIVITEIT CONTACT

22-jan Dinsdag 20.00 Alg.ledenvergadering Bestuur

21-jan Maandag KC Apres Ski Anita/Franka

12-mrt Dinsdag 19.30 - 20.30 KNLTB Pas afhalen Bestuur

13-mrt Woensdag 19.30 - 20.30 KNLTB Pas afhalen Bestuur

18-mrt Maandag Enkel Open Peter  

17-jun Maandag 18.30 Transrijn / Flexibility Open Anita

25-jun Dinsdag 10.00 - 16.00 Lady’s day Parone en Ans

28-jun Zaterdag 19,00 Zomeravond toernooi TC

23-aug Vrijdag 19.00 Men’s Night TC

26-aug Maandag Senioren 50+ toernooi Frits en Peter

1-sep zondag Clubkampioenschappen Franka / Anita

23-sep Zaterdag Jaarlijkse vrijwilligersmiddag Bestuur / TC

oktober Maandag vrije invulling Start Interne Wintercompetitie Gerrie

29-dec zondag kerst toernooi TC

22-jan Dinsdag 20.00 Alg.ledenvergadering Bestuur

6 juli Zaterdag 14.00 Zwemmen kriekeput J.A.C. Susanne

7 sept Zaterdag 14.00 - 17.00 Miniveld clubkampioenschap J.A.C. Susanne

7 sept Zaterdag 13.00 - 15.00 Bal en slagvaardigheid Sportevents 
+J.A.C. Susanne

 17 nov Zondag  Ouder-kind toernooi JAC

 29-nov Vrijdag St Nicolaas avond J.A.C. Susanne

ACTIVITEITEN KALENDER

Senioren

Junioren

elke Woensdag 09.30-12.00 Husselen “Breek er even uit” Hannie

Overige
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Bij Bloesem Theehuis kunt u o.a. terecht 

voor koffie en thee met gebak, Lunch, 

High Tea, High Wine, Kadowinkel, leuke 

arrangementen en team- groepsuitjes. 

Wij werken zoveel mogelijk met verse 

seizoensgebonden producten uit de streek.

Bloesem Theehuis

Wooijstraat 4a
5373 LB Herpen
088 779 30 40

bloesem@pluryn.nl
www.bloesemtheehuis.nl


