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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.  Jos Keulen 046-4747509 
  Spaubeeklaan 25 6164 HG Geleen 
  jos.keulen@ziggo.nl 
Jeugd cie.  Grennes Quee 06-51501171  
  Halewijnstraat 11 6166 KJ  Geleen 
  g.j.quee@gmail.com 
Bardienst cie.     Lia  Weeda 046-4741457 
  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, 

 

Keerweide is er weer klaar voor. Klaar voor het seizoen 2016. 

Keerweide bestaat dit jaar 80 jaar en dit zullen we niet onopgemerkt  

voorbij laten. Vanuit het bestuur is een commissie gevormd die een 

bescheiden programma in elkaar gaat zetten. De ideeën zijn er en zullen  

op korte termijn worden uitgewerkt. Wij zullen jullie allemaal goed op  

de hoogte blijven houden over het hoe en wat. 

 

Na een kleine reorganisatie binnen de baancommissie zijn we er weer in 

geslaagd veel Keerweidenaren alsook 2 van buiten Keerweide te vinden  

die hun schouders eronder gaan zetten om onze banen, park en clubhuis 

te gaan onderhouden. Fijn om te zien dat er zovelen zich spontaan hebben 

aangemeld. 

Ook de jeugdcommissie is het afgelopen jaar met een aantal leden  

versterkt en uit deze nieuwe leden is de nieuwe voorzitter, Grennes Quee, 

naar voren gekomen. Dit betekent ook dat Pieter Vogel na 7 jaar actief 

voorzitter te zijn geweest afscheid neemt van deze commissie alsook van  

het bestuur. Wij danken Pieter voor al deze jaren van bijzondere inzet.  

Pieter heeft door zijn inzet het jeugdgebeuren kleur gegeven. Samen met  

zijn vrouw Jolanda (Van Berckelschaal winnares 2016) heeft hij o.a. het 

zomerkamp, het putterstoernooi, het jeugdopleidingsplan en nog vele  

andere zaken inhoud gegeven. Daarnaast was hij enthousiast lid van het 

bestuur en verdedigde hij de belangen van de jeugd met verve. Dank voor 

alles wat je voor hen en de vereniging gedaan hebt. 

 

Mooi is om te zien dat ons park weer zijn groenomheining compleet gaat 

krijgen. Dankzij de club van 50 zullen er achter het clubhuis, na het 

noodzakelijk weghalen van de populieren, weer nieuwe beukenbomen 

worden geplaatst. Hierdoor zal de groene omzoming van ons mooie park 

door de plaatsing van de bomenweer in ere hersteld. 

De banen zijn bijna klaar, de zon schijnt alweer volop, de temperatuur  

moet nog iets omhoog en dan kan het seizoen weer beginnen. 

We wensen alle competitiespelers veel succes, alle niet competitiespelers 

veel plezier en laten we er samen weer een mooi tennisseizoen van maken. 

 

René Kuijer, 

Voorzitter 
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Van de redactie…… 
 

Ons eerste clubblad van 2016 is weer klaar, na aan diverse jasjes te hebben  

moeten trekken om toch nog op tijd kopij daartoe aan te leveren.  Zoals jullie  

zullen lezen, het is weer een clubblad met velerlei nieuws geworden, dus 

veel plezier! 

 

TC Keerweide bestaat 80 jaar en dat zal niet ongemerkt voorbij gaan, want 

wij houden wel van een feestje. Let dus op alle informatie hierover in dit 

clubblad, éénenvijftigste jaargang, op de website en natuurlijk het prikbord!  

 

Uiteraard zijn en blijven wij blij met ons tiental bezorgers, want elke keer 

zijn er weer ongeveer 225 clubbladen te bezorgen, dus allemaal weer 

hartelijke dank! Nieuwe bezorgers zijn van harte welkom. 

Wij wensen iedereen weer een sportief en gezellig seizoen toe. 
 

De redactie, Gaby Weerts en Hans Moonen 

 

 

Van de ledenadministratie…… 
 

Aanmeldingen: 

 

Bergmans, W.A.M. (Wil)     22-10-1950 

Bos, D.J.L. (Daniek) 23-5-2010 

Brankaert, D.G.T. (Daan) 24-11-1994 

Gerats, J. (Joep) 9-4-1989 

Janssen, R. (Ralph) 9-4-1974 

Kusters, D.M. (Dorine) 22-11-1978 

Kusters, J.R.P. (Jim) 8-8-1979 

Philips, E.M.M.B. (Eva) 7-3-2009 

Philips, J.A.J. (Jim) 24-8-1971 

Philips, D.J.L. (Diana) 14-12-1973 

Prevoo, B.D.P. (Björn) 1-1-1980 

Prosje, J.A.J. (Jesper) 28-2-1996 

Schepers, A (Amy) 6-6-1995 

Smorenberg, D.L.J. (Danice) 11-10-2004 
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Theunissen, G.E. (Wendy) 2-7-1977 

Willems, F.J.M. (Frank) 22-9-1961 

Zelihsen, M.B.M. (Martijn) 8-3-1991 

Zelihsen, W.L.W. (Wouter) 20-9-1993 

 

Afmeldingen: 

Acampo , A (Anne) 7-2-1999 

Bisschop, E.A.E. (Eline) 26-6-2005 

Bosch , W (Wouter) 24-12-1990 

Broek, M.B. van den (Mirko) 30-8-2005 

Cremers , T (Theo) 1-7-1963 

Elzinga, D.E.A. (Dain) 28-6-2005 

Eykenboom, J (J) 26-5-1941 

Haemers , N (Nicole) 15-3-1971 

Havertz , B (Bob) 2-4-1995 

Havertz , R (Ruben) 2-6-1992 

Jacobs , L (Laura) 29-12-1998 

Jacobs , M (Marianne) 23-11-1960 

Janssen, R (Ralph) 9-4-1974 

Janssen, R (Rutger) 10-3-2005 

Janssen, S.J.E. (Sara) 15-1-2004 

Keulen, P.J.E. (Peter) 4-2-1958 

Klerk, N de (Nan) 26-7-1943 

Kottelaar , B (Bart) 7-2-1989 

Linden, JW van der (Ans) 1-9-1934 

Luesen , F (Frederique) 23-7-2003 

Maes, J.L.F.M. (J) 6-12-1964 

Meijers , R (Robin) 11-10-2001 

Niessen , N (Nik) 22-10-1997 

Pleunis, A.M.E. (Anna) 8-8-2004 

Ras , S (Sietske) 6-5-2003 

Teirlinck, H.C.J.M. (Harry) 16-10-1951 

Wackers , J (Josje) 29-6-1999 

Wackers , L (Lieve) 9-5-2003 
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Wal, D van der (Danique) 17-4-2004 

Zeelst , A van (Anne) 3-12-1999 
 

Namens de ledenadministratie, 

Maaike Bos 

 

 

 

Van de jeugdcommissie………… 
 

 

 

De JC behartigt de belangen van junior- en jongerenleden t/m de leeftijd van 

17 jaar. 

 

Voorzitter: Grennes Quee  tel.06-51501171  

Leden:  Inge Goessen  tel.06-27888174 

  Maud Gerets  tel.06-51343662 

  Remco Snippe  tel.06-46315708 

  Cindy Engelen  tel.06-20623980 

  Wendy Theunissen tel.06-36059914 

  

Belangrijkste verantwoordelijkheden: 

• organisatie rondom de Competitie; 

• het organiseren van de Jeugd Clubkampioenschappen; 

• Organisatie van verschillende activiteiten zoals de winter- 

wandeling, toernooien, uitwisselingen enzovoorts; 

• Zorgen voor trainingsfaciliteiten en overleg met de trainer in 

samenwerking met de tennisclub; 

• Stimuleren van juniorleden om deel te nemen aan externe 

toernooien. 

 

Algemene informatie voor de jeugd en hun ouders 

 

Technische informatie 

Als je als nieuw jeugdlid begint met tennissen kan je het beste tennisles 

nemen bij onze trainer. Hij is in staat om je in te delen bij de juiste 
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tennisgroep en probeert hier zoveel mogelijk rekening te houden met 

tenniservaring en/of leeftijd. Een passend trainingsgroepje is altijd te  

vinden. De indeling bij TC keerweide volgt de indeling die ook de 

internationale Tennisbonden hanteren. De tennisbond heeft een drietal  

tennis niveaus gedefinieerd :  

• Rood (mini’s) 

• Oranje (driekwart) 

• Groen (groot veld) 

 

De baangrootten op een rijtje: 

 

 
 

Iedereen doorloopt deze fasen naarmate de tenniservaring groter wordt.  

De trainer bepaalt in principe wanneer je de overstap maakt naar een  

hogere groep. Deze indeling is van belang omdat er ook tijdens (interne  

en externe) toernooien en jeugdcompetities gewerkt wordt volgens deze 

indeling. Ben je jong en onervaren dan wordt je geclassificeerd als Rood.  

Het veld beperkt zich tot de servicevakken en er wordt gespeeld met  

zachte ballen die het mogelijk maken al snel een echte rally te spelen.  

Dit zijn de zogenaamde stage 3 of rode ballen. In het algemeen komt  

dit overeen met een leeftijd tussen 6 en 8 jaar.  Als de kinderen beter  

gaan slaan en wat betreft timing en kracht vorderingen hebben  

gemaakt, wordt overgestapt naar de driekwart baan  (leeftijd 8-10 jaar).   
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Er wordt dan gespeeld met zogenaamde stage 2 ballen (oranje).   

Na deze fase wordt overgestapt naar groene fase (leeftijd 10-12 jaar).  

Dan wordt op de hele baan gespeeld met de groene bal (stage 1).  

De ballen hebben de eigenschappen van een echte tennisbal, maar de bal 

stuit nog niet zo hoog op.  Als je voldoende kracht, techniek en ervaring  

hebt kan je de overstap maken naar de grote baan en de echte tennisballen.  

 

Activiteiten van de Jeugdcommissie op TC Keerweide 

Het programma van de Jeugdcommissie is voor een belangrijk deel 

gebaseerd op jaarlijks terugkomende activiteiten. In het algemeen worden  

de activiteiten en het programma op de website vermeld. Ruim van tevoren 

wordt middels email of een brief (die via de trainer wordt uitgereikt) een 

activiteit nog eens aangekondigd. Graag bij alle activiteiten tijdig 

aanmelden, zodat de organisatie voldoende tijd heeft om alles te 

organiseren. 

We starten het buitenseizoen op zondag 3 april. Op deze dag is een 

bijeenkomst waar de jeugdleden hun spelerspasjes kunnen komen ophalen 

en waar de competitiespelers hun informatie kunnen komen halen over het 

speelschema. 

In de maanden april en mei vindt altijd de jeugdcompetities plaats.  

Hierover is een apart hoofdstuk opgenomen.  

In juni organiseert de Jeugdcommissie het zogenaamde Familietoernooi.  

De bedoeling van het familietoernooi is dat je samen met een familielid 

(ouder, oom, tante opa of oma) samen een toernooi speelt. Hierbij gaat  

het niet om de prestatie, maar gezelligheid is hierbij het belangrijkste.  

Rond het einde van de schooljaar of tijdens de zomervakantie wordt door  

de Jeugdcommissie de “Zomer Tennis Dagen” georganiseerd. Tijdens  

deze tennisdagen wordt er extra getraind, wordt er een toernooi gespeeld 

en is er aandacht voor andere sporten en spellen. Meestal wordt een groot 

springkussen gehuurd en is er voor 3 volle dagen een leuk divers programma 

in elkaar gezet met aandacht voor tennis, sport, samen zijn en gezelligheid. 

We sluiten de dagen af met BBQ, disco en overnachting op het park! 

In september, tegen het einde van het tennisseizoen, worden de 

Clubkampioenschappen gespeeld. Hier wordt bepaald welke speler de 

beste is in zijn categorie en zich clubkampioen mag noemen. De 

clubkampioenschappen vinden plaats voor zowel de mini’s, de  

drie-kwarters en de grootvelders. Bij de grootvelders wordt gespeeld in de 

leeftijdscategorieën t/m 12, t/m 14 en open categorie. Ook worden er 

dubbelkampioenschappen gespeeld.  
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De clubkampioenschappen zijn pas clubkampioenschappen als  

iedereen meedoet! 

 

Activiteiten voor de Jeugd 

In de winter is er een winterwandeling. We maken een wandeling  

van ongeveer 2 uur, eindigend in het clubhuis met een kopje soep en 

broodjes. 

 

Putterscircuit 

Ieder jaar worden op diverse plaatsen in Limburg jeugdtoernooien  

gespeeld in het Putterscircuit. Dit zijn toernooien voor spelers t/m 

speelsterkte 7. Er wordt gespeeld in de categorieën jongens en meisjes 

t/m 10, 12, 14 en 16 jaar. In ieder toernooi zijn punten te verdienen.  

Op het eind van het seizoen worden de winnaars van het Putters-circuit 

bekend gemaakt. Met name in de leeftijdscategorieën t/m 12 jaar is het 

tennisniveau vrij goed. Het Putterscircuit is ideaal voor jonge tennissers  

die hun tennisniveau en wedstrijdervaring willen verbeteren 

 

Open Jeugdtoernooien 

Ieder jaar worden op diverse plaatsen in Limburg open jeugdtoernooien 

gespeeld. Dit zijn toernooien waarin de indeling plaatsvindt op tennis- 

niveau. Deze toernooien zijn te vinden op de toernooizoeker van de  

KNLTB en de aanplakbiljetten in ons Clubhuis 

 

Overige activiteiten 

Voor de mini’s en drie-kwarters worden er op verschillende tijdstippen in  

het jaar (buiten en binnen) toernooien georganiseerd door de KNLTB. 

Hiervan verstuurt de Jeugdcommissie tijdig uitnodigingen en nadere 

informatie. De toernooien zijn vrij compact opgezet, waardoor dit niet  

veel tijd kost.  

Voor de niet-prestatieve kinderen, die wel eens willen meedoen aan een 

gezellig toernooi, zijn er de één-dags-recreatieve toernooien. Ook voor  

deze toernooien verstrekt de Jeugdcommissie tijdig uitnodigingen en  

nadere informatie. 

 

En in de laatste week van ieder jaar organiseren wij een Kersttoernooi bij 

Carperion in Sittard-Geleen. 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Grennes Quee 



 10

Van de recreatiecommissie….. 
 

Beste tennissers, 

 

Nog een paar weekjes en dan mogen we weer! We starten met de Dag van 

Keerweide op 3 april en hopen velen van jullie dan te zien. Dit is altijd een 

goed moment om weer even aan de gravel te wennen voordat de competitie 

start. De overige bekende toernooien zijn terug te vinden op de 

activiteitenkalender in dit clubblad en natuurlijk op onze site. 

 

Denk je er ook aan om alvast een partner te zoeken voor ons invitatie 

toernooi? Dit staat op het programma voor 12 t/m 17 juli en belooft met de 

feestavond, de loterij, DJ  en de mooie tenniswedstrijden weer een 

uithangbord voor Keerweide te worden. Laten we er dat in elk geval samen 

van gaan maken. 

 

Verder zijn we bezig om een van onze toernooien in het kader van het 80-

jarig jubileum wat extra aandacht te geven. Hoe en wat? Dit wordt tijdig 

kenbaar gemaakt en laat je verrassen! Mocht je zelf ideeën hebben hiervoor 

of wil je graag meehelpen bij de organisatie laat het dan even weten. 

We wensen iedereen een mooi, zonnig en vooral blessure vrij seizoen toe en 

laten we er samen weer iets moois van maken. 

 
Namens de recreatiecommissie,  

Petra van Eck 

 

 

 

Van de clubhuiscommissie….. 
 

Afgelopen jaar was de opkomst voor de bardiensten veel beter dan de jaren 

ervoor. Daarom is er op de jaarvergadering besloten dat de maatregel van de 

€ 15.00  bijdrage per lid, om te zetten van een voorlopig naar een definitief 

besluit.        

Wij hopen dat er dit jaar meer mensen breid zijn bardienst te draaien zodat 

wij niet steeds dezelfde gezichten achter de bar zien staan. 

 

Ieder lid kan tot 15 maart één keer inschrijven en vanaf 15 maart is  

het inschrijven vrij. Inschrijven zoals als altijd, alleen via de  

T.C. Keerweide site.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Vanaf dit seizoen komt Marian Meijers onze commissie versterken  

en deze bestaat nu uit 5 personen, te weten Carla Bockting, Els Spronk,  

Ron Kroeze en Vic. Leunissen (voorzitter).   

Lia Weeda verzorgt, zoals de afgelopen jaren, de bardienstlijst.  

Komend seizoen blijft het eten bij de competitie dagen hetzelfde als de 

afgelopen jaren. 

Dan gaan wij proberen om op enkele vrijdagavonden (husselavond) iets  

te organiseren.  

Suggesties daarvoor zijn altijd welkom.               

Wij houden jullie daarvan op de hoogte. 

 

Namens de baancommissie, 

Vic Leunissen 

 

 

 

 

 

TC Keerweide 80 jaar….. 
 

Beste Keerweide leden, 

 

Dit jaar viert TC Keerweide haar 80 jarig bestaan. Dit gaan we niet groots 

vieren met een feest zoals bij het 75 jarig bestaan, maar willen dit ook niet 

zomaar voorbij laten gaan. We willen het 80 jarig bestaansfeest vieren met 

het organiseren van een aantal kleinere activiteiten en dan is natuurlijke de 

vraag welke activiteiten ga je organiseren. Zo heeft iedereen hier wel een 

idee over en die ideeën hadden we graag van jullie geweten. Tenslotte is 

Keerweide van ons allemaal. Dus mensen zijn er ideeën, laat het ons weten. 

Ook zoeken we naar mensen die bereid zijn mee te helpen bij het  

organiseren van een activiteit. Heb je een idee of wil je meehelpen met 

organiseren, laat dit dan even weten aan onze secretaris Rob Baltissen.  

We gaan er met z’n allen weer een mooi en gezellig tennisjaar van maken. 

 

Bestuur TC Keerweide 
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Van de baancommissie……. 
 
December 2015 waren we nog hard bezig met invulling te geven aan de 

vorming van een nieuwe baancommissie. Gezien de hoeveelheid nieuwe 

mensen die gelijktijdig op de verschillende posities ingevuld moesten 

worden, was dit geen makkelijke opgave. Maar nu, februari 2016, is het 

gelukt alle posities ingevuld te hebben. Zoals jullie kunnen lezen zijn er  

“oud gedienden” bij maar ook veel nieuwe namen. We hopen deze  

mannen op korte termijn aan jullie te kunnen voorstellen. Zoals eerder 

gemeld hebben we de taken van de groundsman minder belastend  

gemaakt en de werkzaamheden opgedeeld in 3 groepen te weten: 

“baanonderhoud”, “groenonderhoud” en “kantine”.  

 

Samenstelling van de groepen is als volgt: 

Baanonderhoud:  Groenonderhoud:  Kantine: 

Frans Kengen  Geert-Jan van Zeelst  John Goezinne 

Pierre Timmers  Vic Leunissen    

Fred Odekerken Wil Wientjes 

   Math Janssen 

 

Iedereen heeft veel zin in het nieuwe seizoen en hopen als de weergoden  

ons goed gezind zijn, op korte termijn te kunnen starten met het in 

gereedheid brengen van ons tennispark. Schroom niet om in maart eens  

een kijkje te komen nemen op ons park om een indruk te krijgen van de  

vele werkzaamheden die verzet moeten worden voordat we ons park  

kunnen openen.  

Ook staat dit jaar de renovatie van de Riddervosstraat gepland. Het is nog 

niet precies bekend wanneer de werkzaamheden zullen starten, maar dit  

zal ongetwijfeld  hinder opleveren voor de bereikbaarheid van ons 

tennispark. Zodra meer informatie bekend is zullen wij jullie hiervan in 

kennis stellen. 

 

 

Ledenpasjes 

Actieve leden van TC Keerweide zijn automatisch lid van de KNLTB  

en krijgen ieder een ledenpasje. Dit pasje is nodig om te mogen 

deelnemen aan officiële competities en toernooien. Tevens is het pasje  

nodig om een baan op Keerweide te reserveren “afhangen”.  

Zie hiervoor het Baan- en Afhangreglement.  
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De pasjes worden verstrekt door de financieel adviseur, Bert Schmitz.  

Echter voordat men in het bezit komt van dit pasje moet de contributie 

vooraf zijn voldaan.  

Voor het ledenpasje behoeft slecht éénmalig een pasfoto te worden 

ingeleverd bij de leden administratie.  

Adres: Maaike Bos, Julianastraat 7, 6161 SV te Geleen.  

Tel.: 046-4753609.  

 

De banen 

Om iedereen te kunnen laten spelen is een baanindeling noodzakelijk.  

De baancommissaris heeft deze indeling samen met het baanreglement 

opgehangen in het kastje naast de klokken. De klokken, zie verder,  

hangen naast de deur van het clubhuis. Tijdens het tennisseizoen kan  

deze indeling nogal eens variëren als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen 

in de competitie, trainingen, vakanties, toernooien en dergelijke.  

Het is daarom aan te bevelen, alvorens de baan op te gaan, zich op de  

hoogte te stellen van eventuele aanpassingen. Zo is baan 5 de meeste tijd 

voor de jeugd gereserveerd. 

Om iedereen zoveel mogelijk aan zijn of haar “trekken” te laten komen  

dient bij een dubbelspel na één uur of bij een enkelspel na 40 minuten de 

baan aan eventueel wachtenden gelaten te worden. 

Een hulpmiddel hierbij zijn een 10-tal klokken, twee per baan, waarop U  

de aanvangstijd dient  aan te geven. De klokken hangen links naast de  

deur van het clubhuis! 

 

We verwachten met zijn allen dat alle Keerweidenaren in deze het voor  

onze club zo typerende ruime gevoel voor eerlijkheid en collegialiteit  

waar maken. De klokken zijn er niet geplaatst als een inbreuk op deze 

stelling maar puur als extra service naar alle leden. 

Let op: vóór het verlaten van de baan deze eerst vegen. Dat is een 

verplichting. We beginnen allemaal graag op een geveegde baan 

 

Het baanreglement 

• Als speler / speelster heeft U recht op een speeltijd van 40 minuten bij 

een single en een vol uur bij een dubbel 

• De banen mogen alleen betreden worden met tennisschoeisel en 

tenniskleding 

• U bent verplicht Uw begintijd op de klok van de te bespelen baan aan  

te geven en na  beëindiging van het spel de baan te vegen. 
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• Het kan niet zo zijn, dat U een tweede maal een baan claimt als er nog 

wachtenden zijn die nog niet getennist hebben. Die leden van Uw 

tennisvereniging gaan voor! 

• Baan 5 is ’s woensdags vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur een jeugdbaan. Dat 

houdt in dat U voor jeugd plaats moet maken als die deze baan claimen. 

Jeugd is: tot en met 15 jaar. 

• Na 18.00 uur is alleen baan 5 ook toegankelijk voor de jeugd met 

dezelfde rechten / plichten als senioren, zoals het normale reglement 

aangeeft.  

• Tijdens de lagere schoolvakanties zijn baan 4 èn 5 vanaf 9.00 uur tot 

18.00 uur jeugdbanen. 

• Let op: vóórdat U de klok instelt, kijk dan eerst naar de baanindeling! 

• Het kan namelijk zó zijn dat banen zijn vastgelegd voor: 

o jeugdtraining 

o seniortraining 

o competitieteams 

o toernooien 

• Wekelijks zal de baancommissaris deze indeling bekend maken (Zie 

hiervoor het kastje naast de klokken). 

• Vanaf april tot juni zijn er vaste competitiedagen 

• Hiervoor zijn de volgende banen geclaimd: 

o Dinsdag, meestal vier banen, tot 16.00 uur. 

o Woensdagmiddag, meestal 2 tot 3 banen 

o Zaterdagmorgen 2 tot 4 banen 

o Zaterdagmiddag van 13:00 tot 20:00 uur alle banen. 

o zondag 4 banen, tot 18.00 uur 

 

 

Reglement Afhangsysteem 

1. “Afhangen” is het reserveren van een baan door het plaatsen van het  

spelers(leden)pasje op het klokbord. 

2. “Afhangen” is alleen mogelijk met een geldig pasje voorzien van een 

pasfoto, of een geldig introducé pasje welk verkrijgbaar is bij de  

groundsman of diensthebbende bardienstmedewerk(st)er. 
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3. Ook als er nog voldoende  

vrije banen zijn is men verplicht af te hangen. 

4. Men mag uitsluitend afhangen als men op het park aanwezig is en 

aanwezig blijft. Bij  

het tussentijds verlaten van het park verliest men het recht op 

gereserveerde speelperiode 

5. Alvorens het pasje op het afhangbord te plaatsen en de klok in te 

 stellen, raadpleeg eerst de baanindeling. Banen kunnen namelijk 

gereserveerd zijn voor competitie, training, toernooien, evenementen 

of baanonderhoud. In zo’n geval kan er niet worden afgehangen. 

5. Indien men tennisles heeft, mag men pas na de les afhangen. Als U  

les heeft gehad dient U wel de nog wachtenden ten alle tijden voor te 

laten gaan. 

6. De speeltijden zijn vastgesteld op 40 minuten bij enkelspel en 60 

minuten bij een dubbelspel (raadpleeg ook het baanreglement). 

7. De bovenste rij klokken is de speelronde. Plaats uw pasje op de klok  

van een vrije banen stel de begin tijd in. 

8. Zijn alle banen gereserveerd, plaats dan uw pasje op een klok van de 

onderste rij. Dit is de eerstvolgende speelronde. 

9. Tijdens een speelronde mogen de pasjes van degenen die op de baan 

staan niet verplaatst worden.  

10. Na afloop van uw speelronde, haalt u het pasje van het afhangbord.  

Is het onderste klokbordje afgehangen, verplaats deze dan naar de 

bovenste rij. Zo blijft het overzichtelijk welke banen gereserveerd  

zijn en welke banen vrij zijn. 

11. “Soppen” c.q. het wegslepen van plassen water op de banen is ten  

strengste verboden. Hiermee beschadigen wij de toplaag en daarmee  

de doorlaatbaarheid van de baan. 

12. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de  

baancommissie. 

 

 

Namens de Baancommissie, 

Jos Keulen 
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DAG VAN KEERWEIDE 

3 APRIL 2016 
AANVANG 9.45 UUR 

 

WIJ NODIGEN ALLE KEERWEIDENAREN 

VANAF 18 JAAR UIT OM DEEL TE NEMEN. 

 

TEVENS IS ER DEZE DAG OPEN DAG OP ONS 

PARK  

 

SCHRIJF JE NU IN WANT: 

VOL IS VOL 

 

INSCHRIJFGELD € 6,- INCL. LUNCH 
(KIDS TOT 10 JAAR ETEN GRATIS MEE, VANAF 10 JAAR €2,-) 

 
PRINT ONDERSTAANDE STROOK UIT EN LEVER HEM 

UITERLIJK28 MAART A.S. INCL. HET INSCHRIJFGELD IN 
BIJCARLA VAN ZEELST, RIDDERVOSSTRAAT 16 GELEEN 

 

 
NAAM DEELNEMER:  
 
1.________________________ 
2.________________________ 
 
Te betalen ______ x €6,- pp               = €______ 
Kids         ______ x €2,- vanaf 10 jaar = €______ + 
 
Totaal te betalen:                                  €______ 
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De van Berckelschaal voor Jolanda Vogels…… 

 
 

 
 

 

Traditiegetrouw is op de Jaarvergadering 2016 van onze vereniging  

weer onze begeerde vrijwilligersprijs uitgereikt, nu aan Jolanda Vogels,  

langdurig actief in de Jeugdcommissie. 

Deze ereprijs in al in 1960 beschikbaar gesteld dor de heer Dr. Ir. F.W.  

van Berckel, een van de oprichters van T.C. Keerweide, als waardering  

voor de vrijwilliger die zich in de voorafgaande jaren duidelijk heeft 

onderscheiden door haar/zijn inzet voor onze tennisvereniging. 

 

De voorzitter noemde Jolanda bij de uitreiking “de moeder van alle  

kinderen op Keerweide”, daarmee tot uitdrukking brengend, dat Jolanda 

onder meer zorgde voor de binding van de kinderen met Keerweide. 

Jolanda heeft veel werk verricht voor het “jeugdgebeuren”, voor en achter  

de schermen, waaronder het Jeugdplan, het Putterstoernooi en het 

Zomerkamp. Dit natuurlijk met de andere leden van de jeugdcommissie,  

de jeugdleden en hun ouders en de trainers.  

Daarbij natuurlijk ook niet te vergeten haar man Pieter Vogels, die 

tijdens dezelfde Jaarvergadering afscheid heeft genomen als JC-voorzitter. 
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Van de technische commissie….. 

 
Voorjaarscompetitie 2016 

Teamopstellingen senioren en junioren 
 

Hieronder vinden jullie de teamopstellingen, zoals de technische  

commissie en de jeugdcommissie denken dat afgesproken is.  

Controleer of je inderdaad staat op de plaats die je verwacht had.  

Klopt dat niet neem dan als senior direct contact op met je aanvoerder  

(en die indien nodig weer met ondergetekende (Peter Soeterbroek; tel 

4525010)). Junioren nemen contact op met Grennes Quee ( tel 4263169) . 

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 2016) staan.  

De competitiedata vindt u daar ook, maar voor alle zekerheid vermeld ik 

toch de datum van de eerste competitiewedstrijd. 

 

De competitie begint 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 5 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. 

 

Op vrijdag 1april 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 uur op 1 april zijn pasje ophalen  

mits de contributie betaald is. Dit is geen grap! 

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

hebben. 

 

Iedereen alvast een geweldige competitie toegewenst! 

 

Namens de technische commissie, 

Peter Soeterbroek 

 

 

 



 19

 

 

Dinsdagmorgen  

(Eerste speeldag: 5 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: 8 april). 

Teams spelen gelijktijdig thuis. 

 

Gemengd dubbel 35+  

Keerweide 1   
Leon Zelihsen (A)                    

Theo Cremers 

Marion Ritzen                          

Guido Vogels  

Els Spronk                                

Femke Gehrke 

Keerweide 2   
Mariëlle Moreau (A)                

Roland Moreau 

Harald Havertz                          

Miriam Schepers 

Sjir Schepers                             

Marion Janssen 
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Zaterdagmiddag  

(Eerste speeldag: 9 april) 

 

Heren 17+    

Keerweide 1      
Wouter Zelishen (A)                

Martijn Zelishen 

Jens Prosje                               

Joep Gerats 

 

 

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 

 

Keerweide 3        
Raf Pi (A)                            

Peter Brankaert 

Cor Hamstra                         

Jos Gerats 

Harry de Clerc                      

Hans Dohmen 

Piet Geenen  
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Herendubbel 55+   

Keerweide 1 
Wil Wientjes (A) 

Frans Kengen                   

Math Janssen (A) 

Vic Leunissen                   

Fred Odekerken 

Jos Dols                            

Paul Welkhuijzen 

      

                                                             

Gemengd 35+     

   Keerweide 1    

Philona Herber(A)                 

Nancy Rohen                         

Miriam Keulen 

Marco van der Wal                

Ron Hennes 

Carl Heijnen 

Keerweide 2  

Geert-Jan van Zeelst (A)        

Carla van Zeels 

Maurice van Eck                    

Petra van Eck 

    Keerweide 3  

    Grennes Quee (A)                     

    Sonja Langen 

    Roger Spauwen 

    Inge Spauwen 

    Maud Gerets                           

    Gerwin Veenhuizen 

    Cindy Bisschop 

    Peter Bisschop 

                        Keerweide 4  

                        Björn Prevoo (A) 

                        Monique Cremers                   

                        Francoise Bronneberg 

                        Yolanda Schröders 

                        Kay Schröders 

                        Patrick Cremers 

                        Dave Cremers 



 22

Gemengd dubbel 35+    
 

Keerweide 1  
Peter van Kessel (A)          

Mathilde van Kessel 

Leon Janssen                            

Lia Weeda 

Sandra Limpens                       

Chantal Wackers 

Maurice Wackers 

 

Zondag   

(Eerste speeldag: 10 april) 

 

Zondag, dames     Zondag, meisjes t/m 17 jaar 

Keerweide 1       
Els Spronk (A)          Anniek Ruipers (A)                

Mascha Rood   Aukje Bronneberg 

Irene Bruls         Lin Acampo                           

Josée Konicks   Brynn Schepers 

Andrea Vogels                           

Maaike Bos 

 

 

 

 

Even voorstellen…… 
 

De nieuwe kantinebeheerder John Goezinne                                            
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Van de sponsorcommissie….. 
 

In de periode voorafgaand aan het nieuwe tennisseizoen maakt ook de 

sponsorcommissie een nieuwe start. Binnen de sponsorcommissie  

bestaande uit Peter Brankaert, Cor Hamstra en Marco van der Wal, 

staan een aantal zaken op de agenda die dit komende seizoen opgepakt  

gaan worden: 

 

Reclame 

Ondernemers die hun betrokkenheid bij onze leden en gasten kenbaar  

willen maken kunnen dat met reclame op het park uiten. Passend bij de 

mooie uitstraling van het park willen we dat op gepaste wijze doen.  

Er is nog ruimte voor één winddoek aan de Ridder Vosstraat en er zijn  

nog enkele plaatsen vrij voor reclameborden bij de ingang van het park. 

Dit jaar wordt ook gestart met reclame op de nieuwe scorebordjes.  

Er zijn al vijf sponsoren voor de vijf bordjes gevonden. 

We zullen mensen actief gaan benaderen of ze interesse hebben maar  

Het is natuurlijk veel sneller als de mensen die hier voor komend seizoen 

interesse in of vragen over hebben, contact opnemen met de 

sponsorcommissie.    

 

Boomplantdag voor De Club van 50  

In de eerste week van het nieuwe seizoen begint de club van 50 met een 

boomplantdag. De door de leden aangedragen ideeën zijn besproken  

binnen het bestuur en er is met grote meerderheid voor gekozen om op  

het park nieuwe bomen aan te planten. Het betreft ca. 30 Beuken (Fagus)  

die op de plek van de enkele jaren geleden gekapte bomen achter het 

clubhuis komen. We hopen dat de uitstraling van ons park aan de zijde  

van de flats daarmee in de toekomst weer die kwaliteit krijgt die het had.  

De leden van de club van 50 van 2015 en 2014 (ook zij hebben daaraan 

meebetaald) ontvangen snel een uitnodiging om de aanplant te “onthullen”. 

Iedereen die de vereniging iets extra’s gunt kan door meedoen aan de club 

van 50 iets mogelijk maken dat vanuit de “normale” begroting anders 

onmogelijk is. De leden worden kenbaar gemaakt middels een bord achter  

bar in het clubhuis. 

 

Bedrijfscompetitie 

De bedrijfscompetitie van Keerweide gaat alweer haar derde seizoen in.  

Er hebben zich op dit moment 8 bedrijven aangemeld die op de baan en 

daarnaast willen netwerken en zo elkaar en hun zakelijke relaties op een 
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sportieve manier leren kennen. Afgelopen jaren waren heel gezellig en er 

zijn nog plekken vrij voor nieuwe deelnemers. Dat hoeven geen leden te zijn 

van onze verenigingen maar ook tennissende zakelijke relaties / vrienden / 

familie kunnen aansluiten bij de competitie. Iedereen die meer wilt weten 

over de bedrijfscompetitie kan contact opnemen met Kevin Hendriks of 

Marco van der Wal. 

 

Speciale acties 

De eerste actie die op touw staat is de Rabobank Clubkas Campagne. 

Vorig jaar heeft dat een mooi bedrag opgebracht en we hopen dit jaar 

uiteraard op nog meer. Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen 

op de vereniging van hun keuze en hoe meer stemmen hoe meer sponsoring 

wij zullen ontvangen.   

We roepen alle leden van Keerweide dan ook op om bij familie, vrienden, 

bekenden na te gaan wie er lid is van de Rabobank en hun te vragen te 

stemmen op Keerweide.   

Over verdere acties houden we jullie op de hoogte via posters of via de 

website. 

We bedanken onze bestaande sponsoren, hopen veel nieuwe in komend 

seizoen welkom te heten en wensen jullie allemaal een geweldig seizoen. 

 

Namens de Sponsorcommissie , 

Marco van der Wal 

 

 

Notulen Jaarvergadering TC Keerweide 2016  
 

Opening door de voorzitter René Kuijer 

Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering  

2015 

De notulen stonden opgenomen in het eerste clubblad van 2015 en  

worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd door de vergadering.  

De notulen van deze vergadering worden opgenomen in het eerste én  

laatste clubblad van 2016. 

 

Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken. 
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Inrichting baan- en huishoudelijke commissie (Jos Keulen)   

Jos geeft een toelichting op de situatie vanuit het verleden. In de loop  

van het jaar 2015 zijn er wat problemen ontstaan met de bestaande 

commissie.  De bestaande commissie is destijds opgestapt, waardoor  

de club met een acuut probleem werd geconfronteerd. Het bestuur heeft 

zich toen geconcentreerd op een oplossing om het lopende seizoen goed 

af te maken. Dit is gelukt en met een aantal vrijwilligers is het goed 

opgepakt. Deze vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet in deze tijd. 

Omdat deze situatie tijdelijk was, is het bestuur op zoek gegaan naar een 

andere oplossing voor het ontstane probleem. Het zoeken naar een goede 

oplossing heeft veel bestuursuren en energie gekost.  Er is uiteindelijk  

een voorstel geaccepteerd waarbij de bestaande baancommissie  

(met taken: baan, clubhuis en groen) wordt opgedeeld in 3 aparte 

subgroepen: 

 

• Baan : Frans Kengen, Fred Odekerken en Pierre Timmers 

• Groen : Geert Jan van Zeelst, Wil Wientjes, Jos Dols 

• Kantine  : Twee nieuwe mannen, te weten John Goezinne en  

Henri Ummels. Deze mannen zijn via een actieve wervingsactie 

geselecteerd uit diverse kandidaten. Deze mannen zijn voorals- 

nog geen lid van de vereniging. Het is de bedoeling dat zij het 

clubhuis namens en voor rekening van de club exploiteren 

gedurende 7 dagen per week tussen 08:30 en 12:30 uur. 

 

Jaarverslagen Commissies 

Clubhuiscommissie (Vic Leunissen). 

Proberen op de vrijdagavond meer leven in de brouwerij te brengen. Er is 

één nieuw commissielid geworven : Marian Meijers.  De geïntroduceerde 

wijziging voor de bardienst heeft goed gewerkt in 2015. Het voorstel is  

om dit voor de komende periode te continueren. Door de vergadering  

wordt dit besluit ondersteund. 

Tot 15 maart is er de gelegenheid om in te schrijven voor het uitvoeren van 

een bardienst max. 1x. Daarna kan meerdere keren worden ingeschreven. 

Vraag Hans Moonen : Werken de nieuwe mensen onder de 

vergunning van TC Keerweide? Antwoord : Ja, het zijn mensen  

die extern zijn geworven. Ze werken tussen 08:30 en 12:30. Er is 

voor hun een duidelijk takenpakket neergelegd. Ze zijn geselecteerd 

uit meerdere kandidaten. Zij zullen waar nodig ook meehelpen met 

anderen. Ze zijn 7 dagen per week aanwezig. En zullen elkaar 

afwisselen. 



 26

Vraag Hans Moonen: Wordt dit nog voor alle leden duidelijk 

gemaakt op website, clubblad e.d. ? Ja dit wordt verzorgd als alle 

contracten zijn getekend en het voorstel door de vergadering wordt 

aangenomen. 

Vraag Carla Bockting: Hoe zit het met de club “oude heren” die  

na 12:30 uur nog op het park aanwezig zijn en tot nu toe nog  

bediend worden? Antwoord: Dit zal zich moeten uitwijzen. In 

principe is het clubhuis na 12:30 uur dicht. 

Het voorstel van de 3 nieuwe subgroepen Baan/Groen/Kantine wordt  

door de vergadering unaniem aangenomen. 

 

De jaarverslagen van alle commissies waren te lezen in het clubblad. 

Voorzitter nodigt uit tot vragen. De voorzitters geven daar waar nodig  

een korte aanvulling. 

Sponsorcommissie (Marco van de Wal). 

De sponsorgelden voor het komende jaar blijven op gelijk niveau als de 

afgelopen jaren. Er zijn nieuwe sponsoren voor 2016. Verwachtingen zijn 

positief. Ook de Club van 50 zal goede bijdrage leveren. Administratie: 

sponsors zijn nu ook opgenomen in administratief systeem All United. 

Club van 50 (Marco van de Wal).  

De club 50 bestaat nu 5 jaar. Het voorstel was om van de ontvangen  

gelden de jeugdbaan grondig aan te passen en te moderniseren.  Dit  

bleek veel te duur (ca. € 10.000).  

Alternatief was om voor de afscheidingsmuur tussen Keerweide en de flats 

aan te kleden met een nieuwe beukenhaag. Dit voorstel is uiteindelijk na 

stemming door het bestuur geaccepteerd.  

De leden van de club van 50 worden uitgenodigd om nieuwe doelen  

voor te stellen. 

Vraag Vincent Bos: Het net  van de jeugdbaan dient wel vervangen 

 te worden. Antwoord: Dit wordt door het bestuur opgenomen in het 

programma voor het komende seizoen. 

Technische commissie (Peter Soeterbroek). 

Er is plaats voor meer competitie op de dinsdag en vrijdag. Er zijn 

momenteel voor beide dagen 2 teams ingeschreven. Het verzoek is  

ingediend om beide teams samen thuis te laten spelen. Meeste teams  

spelen op de zaterdag, maar ook hier is nog ruimte aanwezig, onder de 

voorwaarde dat de gehele dag wordt benut. Dit vergroot de capaciteit  

op de zaterdag. 
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Jeugd commissie (Pieter Vogels). 

De nieuwe leden van de jeugdcommissie hebben het afgelopen jaar 

zelfstandig de activiteiten tot grote tevredenheid van de jeugdleden 

georganiseerd.  

Recreatiecommissie (Petra van Eck). 

Een aantal toernooien is van de zondag naar de zaterdag verplaatst.  

Is een goede zet, is achteraf gebleken. Er wordt duidelijk voorzien in  

een behoefte om wel bezig te zijn met sport en gezelligheid, maar niet  

om daar een hele zondag voor op te offeren. Invitatietoernooi is licht 

gewijzigd qua opzet en was duidelijk een verbetering. 

 

Financiën 

Financiële jaarstukken worden uitgedeeld aan de aanwezigen en Bert 

Schmitz geeft een toelichting op de cijfers. Aanwas van nieuwe leden  

heeft gezorgd voor hogere inkomsten. Gemeente bijdrage voor 2016 is 

identiek aan 2015 en is reeds toegewezen. Vincent  Bos vraagt  

toelichting op post “Kosten vrijwilligers”: Bert: is een vrijwilligers-

vergoeding die wordt toegekend aan de mensen die werk verrichten.  

In kas Club van 50 zit nu € 3581.  De begroting voor 2016 zal ca. 

 € 85.000 bedragen, gebaseerd op de cijfers vanuit het verleden.  

De kaspositie is goed te noemen en de financiële positie van de club  

mag als gezond worden beschouwd. 

Verloop ledenbestand: is weer teruggelopen. Zit nu op 267 per 1 januari 

2015. Verwachting is wel dat er na het begin van het seizoen weer  

nieuwe leden zich aanmelden. 

Vraag van Bas den Dekker: Waarom zijn de scoreborden niet uit de 

club van 50 betaald? Antwoord: deze zijn uit de algemene middelen 

bekostigd, omdat het wordt opgevat als normaal onderhoud van de  

banen.  

Vraag van Bas den Dekker: Ik mis de kosten van het betonstorten? 

Antwoord: staan opgenomen in post “Meerkosten baan 2”. 

 

Kascontrole (door Carla Bockting en Peter Lenoir op 15 januari 2016). 

Alles is gecontroleerd. Alle boeken zijn gecontroleerd. Bert heeft  

uitstekend verhaal gedaan en toelichting gegeven op de werkwijze. 

Steekproeven gedaan ter controle. Geen zaken gevonden die niet deugen. 

Décharge wordt verleend. 

Nieuw lid voor de kascontrole: Ton Teeuwen. Peter Lenoir neemt  

afscheid. 

Bert Schmitz: uitnodiging geldt om ook gedurende het jaar eens een  

keer langs te komen voor controle. 
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Renovatie toegangsweg. Het idee was om mee te liften met renovatie  

van gemeentewege. Bleek erg duur. Kosten tussen € 20.000 en € 30.000. 

Bestuur heeft besloten niet mee te doen met de renovatie samen met de 

Gemeente. Alternatief gevonden. Kosten zijn aanzienlijk lager. Wordt in  

het komende seizoen verder uitgewerkt. Wordt met de omwonenden 

gecommuniceerd. Tijdstip uitvoering is nog onbekend. Randvoorwaarde 

 is dat park bereikbaar moet blijven.  

Bas den Dekker: Hoe zit het met het oude riool onder de toegangsweg? 

Antwoord: riool is eigendom bewoners. Voorstel van gemeente is om  

per huis een nieuwe aansluiting te maken. Kosten zijn voor de bewoners. 

Riool is slecht volgens Geert-Jan. Is echter niet echt een zaak van de 

tennisclub, behalve dat het riool onder de toegangsweg van Keerweide  

ligt. Geadviseerd wordt om als bewoners en tennisclub samen op te  

trekken. 

Voorstel Geert-Jan van Zeelst:  om in plan te voorzien in een verlichting  

van de toegangsweg, is momenteel erg donker. 

 

Begroting 2016 wordt door de vergadering goedgekeurd.  

 

Vaststelling Contributie 

Voorstel bestuur: Geen wijzigingen voor 2016, dus dezelfde contributie als 

in 2015. Competitiebijdrage wordt met € 10 verhoogd. Dit gezien de 

stijgende kosten van KNLTB en de inkoop. Vaststelling Prijzen 

Consumpties: Geen wijzigingen voor 2016, dus dezelfde prijzen als in 2015. 

Dit wordt door de vergadering  geaccepteerd. 

Ledenadministratie en beleid 

Ondanks inspanning toch een daling. Wordt in de komende vergadering  

weer besproken. Beleid dat we hebben wordt voortgezet. Wellicht zijn  

er extra inspanningen nodig gezien de toch weer intredende daling. 

Wat zijn de inspanningen die momenteel door het bestuur zijn genomen? 

- Introductieabonnement 

- Gratis lessen 

- Goed begeleiden van nieuwe leden om zo snel thuis te laten  

voelen 

 

Vraag Vincent Bos: Keerweide stond niet vermeld in de stadsgids? 

 Is door Hans bij Rob gemeld. 
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Uitreiking van de Van Berckelschaal 

Veel goede leden binnen de club. Extra goede leden worden in het  

zonnetje gezet. Dit jaar is dit Jolanda Vogels. Proficiat! Waarom?  

Kracht die veel heeft betekend voor de jeugd, de zomerkampen,  

jarenlang, Putterstoernooien e.d. Moeder van de kinderen van  

Keerweide. Dit bindt de jeugd van de vereniging. Daarom vindt  

de club het terecht dat Jolanda de schaal krijgt. Applaus van de zaal. 

 

Bestuurssamenstelling 

Pieter neemt afscheid van het bestuur. De voorzitter dankt Pieter voor  

zijn inzet en de vergadering ondersteunt dit. Grennes Quee wordt als 

zijn voorgesteld en iedereen is daarmee akkoord. Grennes heeft samen  

met de nieuwe commissie veel vertrouwen in de toekomst van de jeugd.  

 

Rondvraag: 

Bas den Dekker: Rooster van aftreden bestuursleden introduceren. 

Antwoord: wordt over nagedacht. 

Bas den Dekker: Defibrillator: Onderhoud hiervan (voorheen werd dit  

door Jan Schra verzorgd) is onduidelijk. Antwoord: Moet door bestuur 

worden opgepakt. 

Bas den Dekker: We bestaan 80 jaar. Wat doen we dit jaar? Antwoord:  

Geen groot feest, maar we willen het niet zonder meer voorbij laten gaan.  

Er zijn ideeën. Ideeën van leden zijn welkom. Ook organisatoren / 

vrijwilligers zijn welkom en kunnen zich melden bij het bestuur. 

Vincent Bos: Club heeft facebook pagina. Wordt door webteam niet 

actief beheerd. Vraag is hoe we hier mee verder gaan?  

Antwoord:  Wordt in bestuur meegenomen. 

Vraag Geert Jan van Zeelst: Verzoek om de kleur winddoeken gematigd 

te houden.  Antwoord: wordt in voorzien. 

Geert Jan van Zeelst: Consistent zijn in communicatie in clubblad,  

website e.d. Antwoord: wordt in voorzien. Vanuit het bestuur loopt er  

een actie om het E-mailadressen bestand up-to-date te houden om ook  

hier eenduidig de communicatie te kunnen verzorgen. 

Vincent Bos: Nieuwe vlag met nieuwe logo KNLTB bestellen.  

Hans Moonen zegt toe een nieuwe vlag te verzorgen. 

Mirjam Lenoir: Gat voor de sleutels zit te hoog.  

Antwoord: wordt naar gekeken. 

Gemma Leunissen: Wandeltocht jeugd volgende week. Hoe is dit  

bekend gemaakt? Antwoord: Staat in het Clubblad en op de website  

en is in principe voor de jeugd, maar ook andereen mogen mee. 
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Activiteitenkalender 2016 

 

Januari 

03-01              11.00-14.00u Nieuwjaarsbijeenkomst         

Februari 

28-02 Winteractiviteit jeugd 

21-02              10.30u Algemene Ledenvergadering met koffie en vlaai 

April 

01-04 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 

 19.30u Senioren: Introductie nieuwe leden  

 20.00u Instructie nieuwe bardienstmedewerkers 

03-04 10.00u: Openingstoernooi “Dag van Keerweide” 

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

Mei  

06-05          Voorronden Limburgse Jeugdkampioenschappen t/m  

  14 jaar (onder voorbehoud) 

16-05  KBO middag 

Juni  

05-06  Afsluiten competitie 

12-06  Familie toernooi 

19-06  10.00 u Senioren Koppeltoernooi            

Juli 

12-07 / 17-07            Invitatietoernooi                            

Augustus 
05-08 Senioren Plus Event 

13-08 Thuisblijverstoernooi 

September 

01/03-09 Zomertennisdagen 

 18.00u BaCordi Toernooi  

24-09 20.00u vrijwilligers feestavond 

Grote clubactie 

Week  36 Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Enkel  

Week 37 Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Dubbel 
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Oktober 

01-10                       Afsluitingstoernooi 

                                Herfst activiteit jeugd 

December 

29-12                       Kersttoernooi jeugd 

 
De data van het sponsortoernooi en Drie Steden Meeting volgen in de loop  
van het nieuwe tennisseizoen 

 

 
Data bedrijfscompetitie: 

De woensdagen 20-04, 18-05, 15-06, 6-07, 7-08, 28-09 

 
 
 
 
 

DATA KNLTB COMPETITIE VOORJAAR 2016 
 
 

    SPEELDAGEN    

WEEK 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

MAANDAG 4-apr 11-apr 18-apr 25-
apr 

 9-
mei 

 23-
mei 

30-
mei 

DINSDAG 5-apr 12-apr 19-apr 26-
apr 

 10-
mei 

17-
mei 

24-
mei 

 

WOENSDA

G 
6-apr 13-apr 20-apr   11-

mei 
18-
mei 

25-
mei 

1-jun 

DONDERDA

G 
7-apr 14-apr 21-apr 28-

apr 
 12-

mei 
19-
mei 

26-
mei 

 

VRIJDAG 8-apr 15-apr 22-apr 29-
apr 

  20-
mei 

27-
mei 

3-jun 

ZATERDAG 9-apr 16-apr 23-apr  7-
mei 

 21-
mei 

28-
mei 

4-jun 

ZONDAG 10-apr 17-apr 24-apr  8-
mei 

 22-
mei 

29-
mei 

5-jun 

 
         Inhaaldagen: 5,13, 14, 16, 31 mei, 2, 6, 8, 10, 11, 12  juni 
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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 
 Miriam Schepers  046-4755643 
 Vincent Bos  046-4753609 
              Henri                  Ruipers 
 
 Baan Commissie:   

 Jos Keulen (voorzitter)  046-4747509  
 Baanonderhoud 

 Frans Kengen  046-4744262 
 Fred Odekerken  046-4755142 
 Pierre Timmers  06-25543439 
 Groenonderhoud 

 Geert-Jan van Zeelst  046-4750316 
 Vic Leunissen  046-4751815 
 Wil  Wientjes  046-4740899 
 Math Janssen  046-4743942 
 Kantine 

 John Goezinne 
  

 Jeugd Commissie: 

              Grennes      Quee (voorzitter)   06-51501171 
              Maud      Gerets    06-51343662 
              Inge       Goessen    06-27888174 
              Cindy      Engelen    06-20623980 
              Remco       Snippe     06-46315708 
             Wendy       Theunissen    06-36059914 
  

 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 
 Kevin Hendriks  06-40403130 
 
 Webteam: 
 Vincent Bos  vincentb@home.nl 
 Peter  Lenoir  lenoir@gmail.com 
 


