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Tennisclub Keerweide Geleen 
 

Opgericht 9 april 1936. Statuten goedgekeurd bij K.B. van 26 juni 1966 en 

gewijzigd per 1 mei 1985 bij notariële akte. 
 

Bankrekening:   NL37 RABO 0130 5052 26 t.n.v. penningmeester  

   TC Keerweide te Geleen. 

Clubhuis Tel: 046-4743813,  Ridder Vosstraat 32, 6162 AX  Geleen 
 

Bestuur: 

Voorzitter  René Kuijer 046-4374283/06-29300100 

  Heirstraat 15 6191 JR Beek 

  rmjkuijer@hetnet.nl 

Secr./ penningm. Rob Baltissen 046-4755720 

  Halewijnstraat 14 6166 KJ  Geleen 

  robbaltissen@hotmail.com 

Technische cie. Peter Soeterbroek 046-4525010 

  Burg. Nelissenstr. 10 6141 AH Limbricht 

  soeterbroek@home.nl 

Recreatie cie.  Petra van Eck 046-4744089 

  Irenelaan 15 6165 CM Geleen 

  petra.vaneck@home.nl 

Baan cie.  Geert-Jan van Zeelst 06-26081882 

  Ridder Vosstraat 16 6162 AX Geleen 

  vanzeelst@home.nl 

Jeugd cie.  Grennes Quee 06-51501171  

  Halewijnstraat 11 6166 KJ  Geleen 

  g.j.quee@gmail.com 

Bardienst cie.     Gemma Leunissen 046-4751815 

  bardienst@tckeerweide.nl 

Clubhuis cie.  Vic Leunissen 046-4751815 

  Rijksweg Noord 99 6162 AE  Geleen 

  v.leunissen@home.nl 

Sponsor cie.  Marco van der Wal 06-50293100 

  Parklaan 4 6166 GS Geleen 

  info@caminovastgoed.nl 

Financieel adviseur Bert Schmitz 046-4744354 

  Elegaststraat 15 6166 KG Geleen 

                                   penningmeester@tckeerweide.nl 

 Ledenadm.               Maaike Bos      046-4753609 

         Julianastraat 7     6161 SV Geleen 

         ledenadministratie@tckeerweide.nl 

         Beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend door 

                                   schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie vóór 1 

                                   december. 

Redaktie:          Hans Moonen en Gaby Weerts 
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Voorwoord…… 
 

Beste Keerweidenaren, 

 

Het bestuur, de commissieleden en we hopen alle leden zijn er weer klaar 

voor om van het seizoen 2017 een prachtig nieuw tennisseizoen te maken.  

Na het feestjaar 2016 (80-jarig bestaan van Keerweide) gaan we in het  

past feestjaar gewoon verder daar waar we afgelopen jaar geëindigd zijn.  

 

Het jaar 2016 was prima geëindigd. We hebben te maken met een groeiend 

ledental, een club welke er financieel gezond op staat, een park wat er 

prachtig bij ligt en een sfeer binnen de club waar menigeen  jaloers op is. 

De afgelopen ledenvergadering bevestigde de goede situatie van de club.  

Er is dus geen reden om van de ingeslagen weg af te wijken. 

 

Tijdens deze vergadering hebben we vanuit het bestuur afscheid genomen 

van Jos Keulen. Jos heeft de laatste 2 jaar tijdelijk de functie waargenomen 

van Baancommissievoorzitter. We danken Jos met name voor het feit dat  

bij het openvallen van deze functie Jos zich direct beschikbaar stelde om  

de verantwoordelijkheden van de Baancommissie op zich te nemen.  

 

In deze periode is met name de organisatie van de baancommissie veranderd. 

Jos heeft hierin in belangrijke mate de hand gehad waardoor er op dit 

moment een goed draaiende commissie staat.  Jos, hartelijk dank hier voor. 

Met een gerust hart heeft Jos zijn taak overgegeven aan Geert-Jan van Zeelst. 

Met grote eenstemmigheid van de vergadering is Geert-Jan toegetreden tot 

het bestuur van Keerweide. We wensen hem veel succes toe. 

 

Ten opzichte van vorig jaar zal er niet veel veranderen. Wat we gaan 

toevoegen aan de abonnement mogelijkheden is een starters familie-

abonnement. Zie hiervoor onze website. 

 

Opvallend voor het komende jaar is de groei in het aantal competitieteams  

op de zaterdag. Ook dit is een signaal waaruit blijkt dat onze club leeft. 

Verder wensen we eenieder een mooi maar vooral sportief nieuw 

tennisseizoen toe. Laten we er samen voor zorgdragen dat de goede 

ontwikkelingen binnen onze club zich blijven voortzetten. Daarmee blijft 

onze mooie club toekomst houden. 
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Op naar de start van het nieuwe seizoen. Wij hopen jullie allemaal te mogen 

ontmoeten op zondag 2 april a.s. , de opening dag van ons park. 

 

Namens het bestuur van Keerweide, 

René Kuijer, voorzitter 

 

 

 

Van de redactie…… 
 

Wij hebben weer ons best gedaan alle kopij tijdig te verwerken, maar op het 

moment dat ik dit stukje schrijf, is helaas nog niet alles binnen. Ook is er 

geen reactie gekomen op mijn oproep om nieuwe bezorgers aan te trekken.  

Grennes zal de wijk van Aloys Rutten overnemen, Alois hartelijk dank voor 

de vele jaren als bezorger. 

 

Mocht het clubblad te laat in de brievenbus vallen, u weet dan waarom.  

Wordt het echt te laat, dan wordt misschien het clubblad wel via het bestuur 

per email toegezonden. Overigens staat het clubblad meestal ook op onze  

site: www.tckeerweide.nl. 

 

De redactie wenst iedereen een sportief, succesvol en prettig seizoen toe 

 

De redactie, Gaby Weerts en Hans Moonen 

 

 

 
 

De Van Berckelschaal 2017 voor Pieter Vogels….. 
 

De Van Berckelschaal is de verenigingsprijs voor de beste vrijwilliger van 

het jaar. Dit is een ereprijs die door het bestuur wordt toegekend aan een 

vrijwilliger die zich in de voorgaande jaren duidelijk heeft onderscheiden 

door zijn/haar inzet voor Keerweide. Zo is dit ook te lezen op onze site, 

achter clubinformatie. Daar is ook te zien welk lid die schaal al heeft  

mogen ontvangen, ik mag daar graag naar verwijzen.  
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Opmerkelijk is dat deze schaal vorig jaar is gegaan naar Jolanda Vogels,  

het andere deel van het tennisechtpaar dat zo veel voor vooral de jeugd  

van Keerweide heeft gedaan. 

Met het risico dat ik misschien iets zal vergeten, wil ik toch graag van de 

gelegenheid gebruik maken om een paar activiteiten van Pieter te vermelden, 

ondanks de bekende bescheidenheid van Pieter, die in zijn dankwoord ook  

al de eer aan Martijn Thelen heeft gegeven. Tennisjeugd is alles voor Pieter 

en Jolanda, hun dochters  Anne en Lieke hebben dat ook op de baan laten 

zien. Het Jeugdplan van Keerweide was belangrijk, op poten gezet met  

steun van trainer Martijn Thelen en enkele andere fanatieke ouders. Elders  

in dit clubblad staat een leuk stukje over Britt van Zeelst, een ander jeugd- 

lid dat zo aan de top is gekomen. Natuurlijk kent iedereen ook nog  

Daevenia Achong, die inmiddels ook internationaal presteert en nog steeds  

progressie maakt.  

 

Pieter heeft de JC geleid, veel georganiseerd, zoals enkele jaren het 

Putterstoernooi, waar zelfs een week vakantie voor werd opgenomen.  

De Zomer Tennis Dagen zijn ook in zijn tijd van de grond gekomen en een 

groot succes geworden.  

Pieter was in zijn functie als voorzitter van de JC natuurlijk ook bestuurslid 

van de vereniging en ook daar heeft hij zich vele jaren onderscheiden met  

de inbreng van zijn kennis van zaken. 

 

 
 

Pieter, proficiat met deze ereprijs en veel dank namens bestuur en leden  

van Keerweide. 

 

Hans Moonen 
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Van de recreatiecommissie….. 

Beste tennisliefhebbers,  

Nog een paar weekjes en dan mogen we weer! De binnenschoenen 

kunnen de kast in en de schoenen met de mooie rode gloed mogen  

er weer uit! Lekker in de frisse lucht, op ons mooie park, met  

gezellige mensen tennissen.  

 

Wij hebben er weer verschrikkelijk veel zin in om een paar leuke 

toernooien voor jullie te organiseren en hopen dat jullie weer met 

velen zullen deelnemen. Hoe meer deelnemers, hoe beter wij  

kunnen plannen en hoe gezelliger het wordt.  

Het eerste toernooi, bekend als “DE DAG VAN KEERWEIDE” , 

staat gepland op zondag 2 april. Tevens zal dan ook weer de jaarlijkse 

open dag plaatsvinden en zullen er diverse activiteiten plaatsvinden  

op ons park, dus…. zorg dat je erbij bent.  

 

Zoals elk jaar en zoals al heel vaak gezegd: deelname aan onze 

recreatieve toernooitjes is voor ALLE leden, ongeacht niveau! Wij 

delen de partijtjes zoveel mogelijk in op niveau, dus schroom niet  

en doe mee; ook nieuwe, startende tennissers zijn bij ons welkom.  

In week 27 staat het invitatietoernooi op de planning. Inviteer nu  

al iemand van een andere vereniging en zorg dat je erbij bent.  

Dit toernooi, met feestavond, tombola enz., wil niemand missen!  

 

De data van de overige toernooien staan op de activiteiten kalender  

en op de site.  

Nog een paar weekjes volhouden en dan zien we elkaar weer bij 

Keerweide.  

Namens de recreatie commissie, 

Petra van Eck 
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Van de clubhuiscommissie…. 

 
Afgelopen seizoen gaat de boeken in als zeer geslaagd, zowel financieel als 

sportief. Maar wat ons zorgen baart is, dat wij de bardiensten met veel pijn 

en moeite ingevuld krijgen. Ieder seniorlid zal er zich van bewust moeten 

zijn, dat het in stand houden van vrijwillige inzet zeer belangrijk is voor 

onze club. Zonder vrijwillige inzet zullen uiteindelijk de consumptieprijzen 

omhoog moeten, maar het kan nog erger: als er niemand te vinden is, die  

de bardienst wil draaien, dan kan er ook niet getennist worden, er is immers 

niemand die dan de baanverlichting inschakelt. Geen bardienst betekent 

bovendien geen inkomsten en dat betekent minder financiële armslag voor  

de club. 

Nieuwelingen en leden die nog nooit bardienst gedraaid hebben krijgen, als 

ze daar behoefte aan hebben, bij de eerste keer begeleiding. DUS KOM 

OP!!!  En vergeet niet dat iedere bardienst je tevens een consumptiekaart ter 

waarde van € 15.00 oplevert. Wat zeker niet vergeten dient te worden is het 

maken van de IVA-test, de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik, deze  

test staat beschreven onderaan de bardienstpagina op onze site. Deze test 

duurt maar een paar minuten, print het uit en neem het certificaat mee naar 

de kantine. Vrijdag 31 maart is om 20.00 instructie voor beginners.  

NEEM DE VERANTWOORDELIJKHEID en steun de kleine groep leden 

die al vol enthousiasme aan de slag is voor onze CLUB !!! 

      

Vanaf 1 maart gaat Gemma Leunissen de bardienstlijst beheren, Gemma 

neemt dit over van Lia Weeda die dit jaren voortreffelijk heeft gedaan, 

waarvoor we haar dan ook zeer dankbaar zijn!!! 

Tijdens de competitie dagen moeten de vrijdag-, zondag- en dinsdagteams 

zelf voor het eten zorgen, hiervoor kan tot  max. € 27.00 gedeclareerd 

worden bij Bert Schmitz. Er liggen in de kantine declaratieformulieren om 

in te vullen. Bij de teams op zaterdag blijft alles hetzelfde als afgelopen  

seizoenen. Denk er wel aan dat je als team het eten zelf verzorgt (dat wil 

zeggen: de tafel dekken, het eten opwarmen en na afloop de afwas doen). 

     Er was wat onduidelijkheid over het mogen schenken van koffie. Je mag 2 

kopjes koffie schenken, mits deze gezet is met de koffiezetters in de  

 keuken,  dus geen koffie uit de automaat in het clubhuis.  

 De lijst met de informatie hoe de maaltijden samen gesteld zijn hangt op  

 het plakbord in de keuken.  
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Komend seizoen is er in het clubhuis de mogelijkheid om te pinnen. 

PINNEN GRAAG, maar er kan ook  contant betaald worden.  

Met dit pinnen wordt het financiële plaatje overzichtelijker en voor de 

vrijwilligers en de vaste medewerkers overdag is dit gemakkelijker en 

veiliger. 

 

Uiteraard staan  wij als clubhuiscommissie het komend seizoen weer  

voor jullie klaar en wensen jullie een gezond en sportief tennisjaar toe. 

 
Namens de clubhuiscommissie, 

Vic Leunissen 

 

 

 

Van de baancommissie……. 
 
Als kersverse voorzitter van de baancommissie wil ik mijn voorganger Jos 

Keulen bedanken voor het vele werk dat hij heeft verzet en de staat waarin 

park en banen worden overgedragen.  

Aan mij de uitdaging dit hoge niveau vast te houden, samen met de mannen 

van de “banen” (Frans Kengen, Fred Odekerken, Pierre Timmers) en van  

het “groen” (Ben Erkens, Vic Leunissen).  

 

Voor diegenen die mij nog niet kennen zal ik mij kort voorstellen. 

Mijn naam is Geert-Jan van Zeelst en woon op een steenworp afstand van 

Keerweide, ben getrouwd met Carla waarmee ik op zaterdag 35+ mix speel, 

heb 2 tennissende dochters Anne en Britt en een bruine Labrador.  

 

Afgelopen anderhalf jaar heb ik al deel uitgemaakt van “groen” en zal dit 

ook dit jaar verder voortzetten. Spreek mij gerust aan als er klachten zijn 

over park of banen, ik kan niet toveren, maar ben wel handig en zal samen 

met de andere commissieleden kijken wat we eraan kunnen doen.  

Aan de banen is - na vorst en natte periode - al flink gewerkt en als het weer 

zo blijft, zullen de banen tijdig klaar zijn voor het nieuwe seizoen.  

 

Nu de renovatie van de Ridder Vosstraat door de gemeente is afgerond, zal 

door Keerweide worden gestart  met het herbestraten van de toegangsweg 

gelegen tussen de huisnummers 16 en 18.  
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De klinkers op onze parkeerplaats zijn daarvoor nodig en blijven tot die  

tijd dan ook daar liggen.  

Ook zal in nauw overleg met de jeugdcommissie worden gewerkt aan een 

mini-tennisbaan bij de oefenmuur. 

 

Namens de baancommissie, 

Geert-Jan van Zeelst 

 

 

 

 

Van de sponsorcommissie….. 
 

Het voorjaar staat voor de deur, de natuur bloeit op (en dat geldt zegt men 

ook voor de economie), dus dat biedt kansen. Tennisseizoen 2017 biedt  

de sponsorcommissie voor iedereen een passende mogelijk om de  

vereniging te ondersteunen en daarbij ook nog iets te doen aan de 

naamsbekendheid van zijn eigen bedrijf of organisatie.  

 

CLUBLEDEN BOVEN EN ONDER DE VIJFTIG kunnen zich 

aanmelden voor de club van 50. Er zijn nog plaatsen beschikbaar op het  

bord in het clubgebouw. Met de opbrengst van afgelopen jaar zijn de 

zuilbeuken aangeplant en komend seizoen gaan we de jeugdbaan een 

opknapbeurt geven. Als lid van de club van 50 mag je natuurlijk ook  

zelf ideeën aandragen.  

 

NETWERKERKENDE LEDEN kunnen zich de komende maand nog 

aanmelden voor de vernieuwde bedrijfscompetitie. Een andere manier  

van werken aan het net. We hebben gekozen voor een nieuwe opzet met  

drie speelmiddagen. Dus voor iedereen moet dat makkelijker in te passen 

zijn met werkzaamheden.. Kom dus samen met een relaties naar de 

vereniging en leer de relaties kennen van de andere deelnemers. Voor 

informatie zie ook de website of neem contact op met Peter Brankaert. 

 
SCORENDE LEDEN kunnen hun naam laten vermelden op de nieuwe 

scorebordjes. Als het bij jullie bedrijf om plezier, cijfers, scoren of winnen 

gaat, is dit een perfecte manier om je bekend te maken aan onze leden en 

gasten. Vraag naar de voorwaarden bij de sponsorcommissie. 
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BESCHERMENDE LEDEN die spelers uit de wind willen houden en zo 

voor een sportieve wedstrijd willen zorgen, kunnen komend seizoen een 

winddoek sponsoren. Er zijn nog twee plekken voor winddoeken vrij.  

 
DRINKENDE LEDEN, (tennis maakt dorstig) kunnen hun naam laten 

vermelden op de nieuwe consumptiekaarten. Neem wel snel contact op  

met de commissie want de nieuwe kaarten worden binnenkort gedrukt. 

 
GELETTERDE LEDEN hebben de mogelijkheid een advertentie op de 

reclameborden, clubblad of website te laten plaatsen. 

 
CREATIEVE LEDEN kunnen altijd contact opnemen met een van de  

leden van de sponsorcommissie en zelf ideeën aandragen om zo iets voor  

de vereniging te kunnen doen. Dat kan telefonisch of via de website.  

De gegevens staan op de site en het clubblad. 

 

De sponsorcommissie wenst alle sponsoren en leden een succesvol seizoen 

toe. 

 

Peter Brankaert, Cor Hamstra, Marco van der Wal 

 

 

 

 

Van de technische commissie……… 
 

Voorjaarscompetitie 2017 

 

Teamopstellingen senioren  
Hieronder vinden jullie de teamopstellingen, zoals de technische commissie 

denkt dat afgesproken is. Controleer of je inderdaad staat op de plaats die je 

verwacht had. Klopt dat niet, neem dan direct contact op met je aanvoerder 

(en die indien nodig weer met ondergetekende (Peter Soeterbroek, tel. 

4525010)).  

 

De jeugdcompetitie wordt verzorgd door de jeugdcommissie. 

De competitie-indeling is al bekend. Kijk hiervoor op www.knltb.nl,  

maar het webteam zal zorgen dat er zo snel mogelijk weer linkjes op  

onze site www.tckeerweide.nl (voorjaarscompetitie 2017) staan.  
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De competitiedata vindt u daar ook, maar voor alle zekerheid vermeld  

ik toch de datum van de eerste competitiewedstrijd. 

De competitie begint ook dit jaar weer erg vroeg. Hopelijk zijn de 

weersomstandigheden in maart gunstig en gaan de banen op tijd open. 

Probeer een afspraak te maken om direct de eerste week van april een 

balletje te slaan, want 7 april (!!) barst de competitie los!  

De meesten onder ons tennissen ‘s winters ook, maar als u de hele winter 

niets gedaan heeft is het aan te bevelen om toch maar een uurtje een 

binnenbaan te huren om alvast te wennen en om blessures te voorkomen.  

En meedoen met het openingstoernooi op 2 april! 

 

Op vrijdag 31 maart worden de aanvoerders van de teams verwacht tussen 

19.00 en 20.00 uur in ons clubhuis om de competitiebescheiden op te halen. 

Iedereen kan van 19.00-21.00 u op 31 maart zijn pasje ophalen, mits de 

contributie betaald is.  

Denk erom dat je om competitie te mogen spelen een geldig pasje moet 

hebben. 

 

Iedereen alvast een geweldige competitie toegewenst! 

 

Dinsdagmorgen (eerste speeldag 11 april). Teams spelen gelijktijdig thuis. 

Damesdubbel 35+  Keerweide 1:   Mirjam Keulen (A)      

Marij Keulen 

                                                        Mirjam Lenoir              

Maud Gerets 

                                                        Annie Lenoir 

                                        Keerweide 2:  Gemma Leunissen (A)     

Lia Weeda 

                                                        Mia Ruypers                    

Carla Bockting 

                                                     

 

Vrijdagavond (eerste speeldag 7 april). 

Gemengd dubbel 35+ Keerweide 1:  Leon Zelihsen (A)                   

Peter Acampo  

                                                           Marion Ritzen                          

Peter Brankaert 

                                                           Els Spronk    
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Gemengd dubbel 35+ Keerweide 2:  Roland Moreau (A) 

Mariëlle Moreau                      

                                                           Miriam Schepers                      

                                                           Sjir Schepers                            

     Guido Vogels 

Silvia Driessen 

Gemengd dubbel 35+ Keerweide 3:  Diana Philips (A)                    

Barbara Schroder 

                                                           Cyril Schroder                         

Bettina Beckers 

                                                           Yolanda Konings                    

Myra Greten 

                                                          Jeroen Philips                          

Perry Peeters 

                                                          Frank Willems 

Gemengd dubbel 17+ Keerweide 1:  Amy Schepers (A) 

Brynn Schepers                       

                                                           Anne Ruypers                          

Cas van Eck 

                                                         Niels Wauben                          

Eric Kleinrouwele 

Zaterdagmiddag (eerste speeldag 8 april). 

Heren 17+   Keerweide 1:      Wouter Zelihsen (A)                

Martijn Zelihsen 

                                                Jens Prosje                               

Joep Gerats 

                                                Daan Brankaert 

Heren 35+   Keerweide 1:    Rob Koster (A)                                

Peter Soeterbroek 

                                              Jos Keulen                                       

Pieter Vogels 

                                     Wil Doppen                                     

Jan Duyfjes 

                          Keerweide 2:        Peter Lenoir (A)                   

Geert Verstappen 

                                                    Vincent Bos                         

Taco Boerrichter 

                                                    Frank Huynen                      

Ron Kroezen 

                                                    Berry de Jager 
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                     Keerweide 3:      Aloys Rutten (A)  en Raf Pi                            

Er zijn nog vacatures! Interesse? Melden bij Aloys (tel. 47451204) of 

ondergetekende! 

Herendubbel 55+  Keerweide 1:  Jos Gerarts (A)                   

Hans Dohmen 

                                                     Harrie de Klerk                   

Lou Ensink 

                                                     Marcel van Leeuwen          

Hans Zonneveld  

Herendubbel 55+  Keerweide 2:   Frans Kengen (A)             

Wil Bergmans 

                                                      Vic Leunissen                  

Fred Odekerken 

                                                      Hans Moonen                   

Paul Welkenhuijsen 

                                                      Wil Wientjes (Leider) 

Gemengd 35+     Keerweide 1:    Marco van der Wal (A) 

Nancy Rohen                         

Miriam Keulen 

                                                            Ron Hennes 

                                                Philona Herber                       

Carl Heijnen 

Gemengd 35+    Keerweide 2:    Geert-Jan van Zeelst (A)        

Carla van Zeelst 

                                                     Maurice van Eck                    

   Petra van Eck 

Gemengd 35+    Keerweide 3:    Grennes Quee (A)                   

   Chantal Limpens 

                                                    Roger Spauwen 

   Inge Spauwen 

                                                    Maud Gerets                           

   Gerwin Veenhuizen 

                                                    Cindy Engelen                        

   Peter Bisschop 

 Gemengd 35+   Keerweide 4:     Björn Prevoo (A) 

   Monique Cremers                   

   Francoise Bronneberg 

                                                    Yolanda Schröders  

   Kay Schröders 

                                                    Patrick Cremers  

   Dave Cremers 
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 Gemengd dubbel 35+ Keerweide 1:  Math Janssen (A) 

Gaby Demandt                    

                                                           Lia Weeda                           

Ger Dokter 

                                                           Silvia Driessen                     

Jos Dols 

Gemengd dubbel 35+ Keerweide 2:  Peter van Kessel (A)          

Mathilde van Kessel 

                                                          Chantal Wackers               

                                                          Maurice Wackers 

     Andrea Vogels 

Zondag (eerste speeldag 9 april).  

Zondag dames   Keerweide 1:    Els Spronk (A)                         

Mascha Rood 

                                                    Irene Bruls                               

Josée Konicks 

                                                     Amy Schepers                           

Maaike Bos 

 ‘                                                  Helen Mertens 

 

Namens de technische commissie,                                                        

Peter Soeterbroek 

 

 

 

Even voorstellen: Britt van Zeelst….. 
 

Op verzoek van de redactie een stukje over Keerweide-lid Britt van Zeelst 

(2003). 

Het begon zo’n beetje op 4-jarige leeftijd, Britt stapte bijna dagelijks op  

haar fietsje om tegen de muur bij Keerweide een balletje te slaan.  

Haar zus Anne tenniste er immers ook en wat Anne kan, wil Britt ook 

kunnen. Keerweide-trainer Martijn Thelen zag al snel een zeker talent en 

vooral een enorme drive. Na enige tijd werden de trainingen van Martijn  

dan ook aangevuld met de jeugdopleiding van de KNLTB, Britt leerde  

snel en diverse Putterstoernooien en Limburgse Kampioenschappen  

werden gewonnen. 

Voor Britt werd het toen tijd om zich te meten met de landelijke top en  

met succes, ze draait inmiddels al een paar jaar mee in de top-tien van  

haar leeftijdsklasse. 
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Ze heeft inmiddels ook een aantal wedstrijden op Europees niveau  

gespeeld. Echter om verder te kunnen groeien moet je voortdurend op zoek 

naar betere tegenstanders en trainingsgroepen. Zo kan het gebeuren dat je 

naast Keerweide woont, maar je kinderen naar B.R.Z. ziet vertrekken voor 

trainingen en competities en dat je uiteindelijk in april 2016 met Britt in 

België terecht komt. Britt speelt weliswaar ook dit jaar weer competitie  

bij B.R.Z., maar traint uitsluitend in Maaseik bij de Limburgse Tennis van  

Tom Devries. Daar traint ze met succesvolle trainers en de top van het 

Belgische tennis en houdt zij zich prima staande tussen de “full timers”.  

Ook staat ze daar regelmatig naast Demi Schuurs te trainen, wat natuurlijk 

ook heel inspirerend is. Niet alleen in het tennis, maar ook op school legt 

Britt de lat hoog. Gelukkig krijgt ze alle medewerking van het Trevianum 

(LOOT) waar ze 2 gymnasium combineert met haar tennis waarvoor ze  

zo’n 12 uur per week op de baan staat.  

 
 

“Britt van Zeelst TC Keerweide”, zo staat Britt in alle toernooien te boek  

en daar is ze trots op!  
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Notulen Algemene Leden Vergadering TC 

KEERWEIDE  

ZONDAG 19 februari 2017 om 10.30 uur in het 

clubhuis. 

 

1. Opening door voorzitter. 

• René heet iedereen welkom en vraagt of er op- of aan- 

merkingen zijn voor de agenda. 

• Francoise levert agendapunten aan die in de loop van de 

vergadering besproken worden. 

2. Ingekomen stukken.  

• Niets binnengekomen. 

3. Renovatie Riddervosstraat. 

• Jos legt uit: renovatie naar tevredenheid uitgevoerd. Binnen  

twee weken wordt de oprit opnieuw bestraat.  

• Fred: aanbod van stratenmaker van € 7,50 per m2 is er. Er is  

wel hulp nodig. Eind maart zou de stratenmaker kunnen starten. 

Jos/Geert-Jan overlegt met Fred na vergadering om nadere 

afspraken te maken. 

4. Club van 50. 

• Besteding moet herkenbaar zijn. Is taak van de 

sponsorcommissie. Het geld van afgelopen jaar is besteed aan 

het planten van een beukenhaag achter het clubhuis.  

• Dit jaar wordt het geld besteed aan herstel van de jeugdbaan 

(minibaan). Offertes zijn aangevraagd en er wordt een oproep 

gedaan aan vrijwilligers om mee te helpen. 

5. Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering 2016.  

• Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd.  

6. 2017 pilotjaar voor invoeren  PIN betaling. 

• Bert: overgaan op pinbetaling i.v.m. veiligheid van de 

barmedewerker. Cashgeld wordt op deze wijze beperkt.   

Opzet is mobiele pinmogelijkheden, zodat overal afgerekend  

kan worden. 

• Komend jaar wordt een overgangsjaar. Voorstel: alle 

consumptie- kaarten betalen met pin.  

De rest: “Pinnen, ja graag”.  

• Opmerking Francoise: bardienst moet geïnstrueerd worden.  
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• Jos: bij afrekenen van competitieteams is gescheiden afrekenen 

problematisch. 

•  Fred: niet iedereen heeft altijd pinpas bij zich.  

• René: we zullen er aan moeten wennen. Vandaar dit 

overgangsjaar pinnen én cash. Bekendmaking is noodzakelijk.  

• Ton: combinatie mogelijk met ledenpas? Wordt bekeken voor 

toekomst.  

• Bert: Rabobank zal adviseren en bestuur zal besluit nemen. 

Eventueel contactloos. Opstart bij aanvang van het nieuwe 

seizoen.  

• Maaike: deze info doorgeven aan de competitieteams. 

Kaartverkoop promoten zodat kleine pinbetalingen niet nodig 

zijn. 

•  Jos: is onderzocht of er consumptie pasjes zijn ? Is niet 

onderzocht, wel gekeken naar mogelijkheden ledenpas. 

• Lid: gaat club geld kosten omdat teams nu precies betalen en 

geen fooi meer achter laten.  

• Pieter: wat zijn de kosten?  

• Bert: Bundel van 100: €480,- Bundel van 250: € 545,- op 

jaarbasis. Kosten tussen de €500 en €1000.  

• Lid: smartphone betaling mogelijk.  

• René, uitdrukkelijk: dit is een pilotjaar. Aan het einde van het 

jaar wordt geëvalueerd. Vergadering neemt voorstel aan om te 

gaan voor een pilotjaar en op ALV 2018 wordt besluit genomen. 

7. Jaarverslagen Commissie.  
� Baan Commissie (Jos Keulen) 

• Francoise: kunnen koelboxen bij banen geplaatst worden?  

Ton aan Vic: bij Sligro zijn ze gratis.  

• Kunnen scoreborden verplaatst worden naar de overzijde?  

Je kijkt er tegenaan vanaf de tribune. 

� Clubhuis commissie (Vic Leunissen) 

• Bas: wordt de AED regelmatig gecontroleerd ? Antwoord  

Vic: ja. 

• Francoise: bardienstlijst invullen problematisch. Ieder lid  

mag eenmaal inschrijven.  

• Vic: tot 15 maart, daarna meer inschrijvingen mogelijk. 

� Technische Commissie (Peter Soeterbroek) 

• Francoise: kan in de week van de clubkampioenschappen 

single ook dubbels gespeeld worden? 
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Anders kan het zijn dat een speler teveel wedstrijden op één 

dag heeft. Graag een betere spreiding indien mogelijk.  

• Peter: de meeste mensen willen dubbelen, ook kleine  

fanatieke groep die graag wil singelen. Toernooi is prestatief. 

Singles eerst afwerken. Ook inschrijfperiode langer laten 

lopen. Slechts bij enkele mensen overlappen beide toernooien 

zich. 

• René Schoones: leden die niet singelen naar voren 

verplaatsten. Dubbelwedstrijden verdelen over twee weken. 

Verhinderingen limiteren. In singleweek ook 

dubbelwedstrijden organiseren.  

• Peter: bij inschrijving vragen of er beschikbaarheid is in de 

eerste ( singel) week. Zal naar gekeken worden.  

� Jeugd Commissie (Grennes Quee) 

• Maaike, namens dochter: club is fantastisch! 

� Recreatie Commissie (Petra van Eck) 

• Gemma: is er mogelijkheid om 60+ categorie te maken  

tijdens dag van Keerweide ?  

• Petra: hangt af van aantal aanmeldingen. 

• Francoise: vervroegen jaarvergadering mogelijk?  

• René: gaat niet i.v.m.. afronding financiële zaken.  

• Rob: agenda punten kunnen gedurende het gehele seizoen 

aangeleverd worden per mail. 

� Sponsor Commissie (Marco van der Wal) 

• Ton: meer druk op sponsor om te betalen. Rekeningen op  

tijd sturen! Liefst aan het begin van het jaar. Marco aandacht 

hiervoor! 

8. Financiën.  
� Toelichting exploitatie 2016 en balans per 31 december 2016 door  

� Bert Schmitz. 

• Bert geeft toelichting op baten en lasten. 

• Baten: 

Afgelopen jaar leden aanwas, ook bij barinkomsten toename. 

Bij sponsorinkomsten zijn minder inkomsten vanwege 

afmeldingen / niet betaald.  

• Lasten: 

Er zijn meer inkomsten dan uitgaven. Voorstel: bedrag 

toewijzen aan reserve. Gedeelte is van club van 50. Restant 

bestemt voor groot onderhoud (dak, renovatie banen). 
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Grootste onkostenpost: park onderhoud, verenigingskosten  

(80 jarig jubileum). 

� Verslag Kas Commissie 

• Carla en Ton hebben Bert bezocht op 7 feb. 2016. Bert heeft 

duidelijk uitleg van de cijfers gegeven. Zag er prima uit.  

• Bert: bedankje voor Maaike voor het beheer van de leden 

administratie. Applaus.  

� Décharge penningmeester. 

•  Wordt verleend door Carla na goedkeuring en controle.  

� Presentatie begroting 2017 

• Bert geeft uitleg over de begroting van komend jaar.  

311 leden per 1 jan. 2017. Stijging t.a.v. vorig jaar. 

• Vraag lid: wordt er ieder jaar overgestapt van 

energieleverancier? 

• Lid: zonnepanelen op dak?  

• René: dakconstructie niet bestand tegen gewicht. Ook 

diefstalgevoelig.  

• Ton: gaan contributie en consumptieprijzen omhoog?  

• René: neen.  

• René bedankt Bert voor zijn solide bijdrage. Applaus.  

9. Ledenadministratie en beleid,  uitreiking van de “Van 

Berckelschaal”. 

• René: niet lang hoeven te overwegen wie de schaal toekomt.  

Dit jaar een man: Pieter Vogels. Wegens zijn verdiensten  

voor jeugd en club 

• Pieter bedankt de vergadering en geeft aan dat Martijn ook  

de eer toekomt. 

10. Bestuurssamenstelling. Afscheid van Jos, welkom Geert-Jan. 

• René: Jos heeft taak van Bas overgenomen. Heeft schouders  

gezet onder problematiek en deze goed afgehandeld. Bedankt  

voor vele werk en heeft opvolger aangedragen: Geert-Jan  

van Zeelst.  

• Vergadering verleent goedkeuring.  

11. Rondvraag. 

• René: memoriseert het wegvallen van Henk de Boer. Heeft veel 

betekend voor de club. hij stónd voor de vereniging en heeft de  

club veel gebracht. Hebben dat ook naar familie uitgedragen na 

overlijden.  
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• Vic: komend seizoen stopt Lia met bardienstregeling en Gemma 

neemt dit over. Tot 15 maart éénmaal invullen, daarna meerdere 

keren mogelijk. Na inschrijving worden leden persoonlijk  

benaderd om lijst in te vullen. Bedankt commissie leden voor hun 

goede inzet. Zaterdag extra bardienst inlassen van 17.00 tot 20.00 

uur 

• Math was verrast dat de bardienst tot 23.00 uur duurde. Heeft dit  

niet van tevoren te horen gekregen. Is dat ook dit seizoen?  

• Jos: normaliter bardienst tot 23.00 uur. Tennissen tot 22.30 uur. 

Vermelden op site! 

• Bert: nieuw kascontrole-commissie lid. Carla wordt bedankt. Jos 

Gerats is nieuwe kascontrolelid.  

• Harrie Schmitz zal kijken of er een mogelijkheid is om leden te 

instrueren t.a.v. gebruik AED. 

• Fred: welk team start (tijdstip) competitiedag? Peter maakt indeling, 

sommige teams hebben voorkeur. Start wordt waarschijnlijk 9.00 

uur. Wel tijdig doorgeven aan de bezoekende teams, dit is de 

verantwoordelijkheid van de aanvoerder van de teams.  

• Math: de tegenstander moet zich op de hoogte stellen. 

• Maaike: wordt Facebook pagina beheerd? René: externen hebben  

dit geregeld. We zijn op zoek gaan naar beheerder. 

• Pieter: paddle tennis mogelijkheden op ons park. Heeft bestuur al  

in onderzoek. Wordt vervolgd! Eerst op zoek naar clubs met 

ervaring met deze nieuwe tak van sport. 

• René: breekt lans voor Sam Schröder, die op weg is naar 

Olympische spelen om daar medaille te halen. Hij is momenteel 

nummer 1 bij de jeugd en is sporttalent van Limburg. Bij 80 jarig 

bestaan van de club al onder de aandacht. Als club willen we daar 

aandacht aan besteden en Sam begeleiden. Er zijn ideeën om hem te 

ondersteunen en René doet een oproep en vraagt naar commissie 

leden om zitting te nemen om Sam te begeleiden. Drietal leden is 

wenselijk. Een aantal malen zal hij op het park komen trainen, ook 

een toernooi staat op de rol.  

12. Sluiting. 

• René bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en 

inbreng.   

 

Rob Baltissen 
secretaris TC Keerweide.  
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Activiteitenkalender 2017 
 

Januari 

08-01              11.00-14.00u Nieuwjaarsbijeenkomst         

Februari 
05-02 Winteractiviteit jeugd 

19-02              10.30u Algemene Ledenvergadering. Inloop 10.00 uur:  

             koffie en vlaai 

Maart 
31-03 18.30-19.30u Jeugd: afhalen spelerspasjes  

 19.30-20.00u Jeugd: afhalen competitiemappen  

 20.00-21.00u Jeugd: nadere informatie en gelegenheid 

  tot vragen stellen over competitie voor beginnende  

 spelers en hun ouders 

 19.00u Senioren: afhalen spelerspasjes 

 19.00u Senioren: aanvoerdersavond 

 20.00u Senioren: Introductie nieuwe leden  

 20.00u Instructie nieuwe bardienstmedewerkers 

April 
02-04  10.00u: Openingstoernooi “Dag van Keerweide” 

07-04  Start competitie (zie bijlage voor de speeldata) 

Mei  
28-05          Afsluiten competitie 

Juni  
11-06  Familie toernooi 

18-06  10.00 u Senioren Koppeltoernooi            

Juli 
04-07 / 09-07            Invitatietoernooi                            

07-07  Nacht van Keerweide 

14-07/16-07  Zomertennisdagen 

Augustus 

05-08 Thuisblijverstoernooi 

September 
30-09 Afsluitingstoernooi 

Grote clubactie 

Week  35 Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Enkel  

Week 35 Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Dubbel 

Oktober 
06-10 20.00u Vrijwilligers feestavond 

Herfstactiviteit Jeugd 

December  
28-12 Kersttoernooi Jeugd 
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             Commissies 

  
 Technische Commissie: 
 Peter Soeterbroek  (voorzitter)  06-12678458 

 Bert Geurts  046-4753557 

 Peter  Lenoir  046-7505389 

 

 Recreatie Commissie:   

 Petra van Eck (voorzitter)  046-4744089 

 Mia  Ruipers  046-4740899 

 Carla  van Zeelst  046-4750316 

 Vincent Bos  046-4753609 

              Henri                  Ruipers 

 

 Baan Commissie:   
 Geert-Jan van Zeelst (voorzitter)  06-26081882  

 Baanonderhoud 

 Frans Kengen  046-4744262 

 Fred Odekerken  046-4755142 

 Pierre Timmers  06-25543439 

 Groenonderhoud 

 Ben  Erkens  046-4742262 

 Math Janssen  046-4743942 

 Vic Leunissen  046-4751815 

 Geert-Jan van Zeelst  06-26081882 

 Kantine 

 Marjo Collard  06-81616901 

 John Goezinne  046-4757507 

  

 Jeugd Commissie: 
              Grennes      Quee (voorzitter)   06-51501171 

              Inge       Goessen    06-27888174 

              Cas      van Eck   06-37174007 

              Cindy      Engelen    06-20623980 

              Remco       Snippe     06-46315708 

              Vacature 

  

 Clubhuis Commissie: 
 Vic  Leunissen  (voorzitter)  046-4751815 

 Els  Spronk           046-4758181 

 Carla  Bockting  046-4751275 

 Ron/Mascha  Kroeze     046-4749370. 

 Marian Meijers  046-4518535 

  

 Sponsoring: 

 Marco  van der Wal (voorzitter)  06-50293100  

 Cor Hamstra  046-4755970 

 Peter Brankaert  046-475870 

  

 Webteam: 

 Vincent Bos  vincentb@home.nl 

 Peter  Lenoir  lenoir@gmail.com 

 


