
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vrijdag  15 januari 2021 

In dit nummer: 

Nieuwjaarswens Bestuur 

Opbrengst ‘Rondje voor je club’ 

Padelbanen GTR, stand van zaken 

COV, belangrijk voor GTR 

Pub Quiz dec-2020, terugblik 

 

Nieuwjaarswens bestuur 
 

Namens het bestuur wil ik iedereen de beste wensen overbrengen voor het 

jaar 2021. Veel gezondheid en veel geluk is waar we met zijn allen het 

meeste naar verlangen.  

Vooral na een jaar waarin veel mensen geconfronteerd werden met 

gezondheidsproblemen bij zichzelf of in de directe omgeving. Ook sociaal en 

economisch was 2020 een van de slechtste jaren die we ons kunnen 

herinneren. Het kan dus alleen maar beter worden in 2021! Dit is bij uitstek 

een moment om even terug te kijken, maar vooral om vooruit te kijken. In 

januari 2020 hebben we een nieuw beleidsplan aangenomen voor de periode 

2020 – 2025. In maart werden we al achterhaald door de actuele 

ontwikkelingen. De opmars van Covid-19 zorgde er voor dat we als bestuur 

in 2020 meer bezig waren met het managen van alle veranderingen en met 

het communiceren met allerlei instanties, als met het besturen van GTR. Aan 

het uitvoeren van het beleidsplan zijn we in elk geval niet voldoende 

toegekomen.  

Was dan alles slecht in 2020? Nee natuurlijk niet!  

Vanaf ongeveer 1 juni mochten we buiten weer met 4 personen tegelijk 

tennissen en mocht de horeca weer open.  

Doordat we beperkt werden in het vieren van vakanties in het buitenland 

hebben we in de zomerperiode veel meer getennist dan in andere jaren. De 
(interne) laddercompetitie was daardoor een doorslaand succes.  

Ondertussen heeft het bestuur veel energie gestoken om de aanleg van 2 

padelbanen voor te bereiden. Op 2 november hebben de leden het plan met 

grote meerderheid ondersteund. Inmiddels is de financiering rond, is het 

aanbestedingsproces afgerond, hebben we een opdracht verstrekt (onder 

ontbindende voorwaarden) en is de vergunning aangevraagd. We hopen 

uiteraard op een positieve reactie van de gemeente Beek, zodat we zo snel 
mogelijk kunnen starten met de bouw. 

Inmiddels zitten we in 2021. We beginnen het jaar met 395 leden en dat is 

wéér minder dan vorig jaar en is dus niet wat we beogen met ons 

beleidsplan. Toch hebben we aan het einde van het kalenderjaar 

(opzeggingen moeten vóór 1 januari gedaan zijn) veel minder opzeggingen 

gehad dan vorig jaar. De coronapandemie zal echter ook wel een steentje 

hebben bijgedragen aan het ledenverloop. Minder leden betekent uiteraard 

ook minder inkomsten, terwijl de lasten blijven doorlopen. Met de introductie 

van padel in 2021 hopen we begin volgend jaar een ruime stijging van ons 
ledenaantal te kunnen melden. 

 

 

Activiteiten 

 

 

Bootcamp jeugd 

22 februari 

1 maart 

8 maart 

15 maart 

17.30 – 18.30 uur 

 
Indien de maatregelen 
i.v.m. COVID-19 dit 
toelaten 

 



 

  

De algemene ledenvergadering is verplaatst naar mei of juni. We zullen de datum op korte termijn 

bekend maken. We hopen dat we dan in elk geval weer fysiek mogen vergaderen. De contributie zal 

gelijk blijven aan 2020. Op korte termijn zullen we bekend maken op welke wijze en wanneer deze 

geïnd zal worden. 

 

Namens het bestuur wens ik iedereen een heel fijn tennis- én padelseizoen! We hopen dat we veel 

kunnen spelen, dat onze activiteiten weer allemaal kunnen doorgaan, dat we onze sponsoren weer 

meer kunnen betrekken bij GTR en dat we vooral ook de gezelligheid weer terug kunnen vinden. 

 

Namens het bestuur, Roger Daemen. 

 

Opbrengst ‘rondje voor de club’ 
 

Eind vorig jaar is er door de club een oproep geplaatst om een kleine donatie te doen aan GTR als 

bijdrage voor de hoge kosten die onze club heeft in deze moeilijke tijd. De opbrengst tonen we in 

bijgaand bericht:  

 

https://www.rondjevoorjeclub.nl/uitslag/?club=gtr 

 

Padelbanen, stand van zaken 

 

Status aanleg 2 padelbanen 

 

Begin januari lijkt het een goed moment om onze leden te informeren over de status m.b.t. de aanleg 

van 2 padelbanen. 

 

Nadat het voorstel van het bestuur met een overweldigende meerderheid was aangenomen op 2 

november, zijn we aan de slag gegaan. De financiering was uiteraard een zeer belangrijk punt, dat 

meteen na de BALV is opgepakt. Bij de banken bleek het erg lastig om als tennisvereniging een 

financiering af te sluiten voor de aanleg van de banen. Uiteindelijk hebben we op de commerciële 

markt een financiering kunnen afsluiten die op 6 januari notarieel is vastgelegd. De voorwaarden voor 

deze financiering zijn precies gelijk aan de voorwaarden zoals die ook waren opgenomen in het 

businessplan dat op de BALV is behandeld. 

 

 
 

De aanbesteding van de werkzaamheden was het volgende belangrijke punt in het project. Uiteindelijk 

hebben we van drie aanbieders gedetailleerde offertes ontvangen. De keuze is gevallen op Rekré 

Sport uit Baarn. Aan dit bedrijf hebben we een opdracht verstrekt onder de voorwaarde dat de 

gemeente Beek de vergunning verstrekt. De doorlooptijd van de bouw zal 6 tot 8 weken bedragen. 

Wanneer de bouw kan beginnen is afhankelijk van de datum waarop de vergunning wordt verleend en 

de orderportefeuille van Rekré Sport. 

 

 

https://www.rondjevoorjeclub.nl/uitslag/?club=gtr


 

 

 

 

  

De aanvraag van de omgevingsvergunning is een ander belangrijk punt. Hiervoor was E-herkenning 2 

nodig, waarover GTR helaas niet beschikte. Dit is inmiddels aangevraagd en ook toegekend. Met deze 

E-Herkenning 2 heeft GTR inmiddels de omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente Beek. 

 

Ondertussen is ook onze padelcommissie aan de slag om een succesvolle start voor te bereiden. De 

commissie buigt zich met name over alle activiteiten die georganiseerd moeten worden en heeft vooral 

aandacht voor de ledenwerving die we beogen te realiseren met de aanleg van de padelbanen. 

Tegelijk met de GelaenBaek-toernooi willen we in 2021 ook ons eerste GTR-padeltoernooi organiseren. 

Hiervoor is al een aanvraag gedaan bij de KNLTB. 

 

Via de nieuwsbrief zullen we iedereen op de hoogte houden van alle ontwikkelingen. We hopen dat de 

vergunning snel verleend wordt en dat we dan ook snel kunnen starten met de bouw. 

 

 

COV, commissie onderhoud en vernieuwing 

De Commissie Onderhoud en Vernieuwing. (COV). 

Sinds de oprichting van GTR bestaat de COV. ( Commissie Onderhoud en Vernieuwing) 

Vrijwilligers, die in hun vrije tijd, hand- en spandiensten verrichten voor hun tennisclub. 

Iedere dinsdag- en woensdagmorgen van 09.00 uur tot 12.00 uur (ook in de zomer, maar dan alleen 

op de dinsdag), zijn gemiddeld 9 leden actief op het tennispark. 

Ik ben nu 2 jaar gepensioneerd en maak ook 2 jaar al deel uit van deze klusbrigade. 

 

Om 09.00 uur komen we bij elkaar en verdelen de uit te voeren werkzaamheden. Deze doen we 

meestal in 2-tallen, vanwege het sociale aspect van de commissie en gezien de leeftijd van de 

deelnemers, kan er bij een ongelukje direct worden gehandeld. Ook hier volgen we de Corona-regels. 

 

De werkzaamheden bestaan o.a. uit: onkruid wieden,  

heggen snoeien, of omzagen, aanleg en verbetering  

stroomvoorziening, schilderwerk, banen winter- en  

speelklaar maken, baanonderhoud, hekwerkreparaties,  

grasmaaien. Het laatste gebeurt wekelijks door  

hoofd grasmaaier Steef Bosch. 

 

Als je lid wordt van de COV begin je “onder aan de  

ladder”. Voorzitter is Louis Prop. Hij heeft al zoveel  

voor GTR gedaan, dat er een brug naar hem genoemd  

is. Misschien dat ze na 20 jaar, een lantaarnpaal  

naar mij vernoemen…. 

Mijn ontwikkeling gaat de goede kant uit. Ik ben officieel 

benoemd tot “Hoofd Klimop” en ik mag, bij afwezigheid  

van ons oudste lid van de COV Hub Schols (wie kent  

hem niet),koffiezetten en zelfs koffie inschenken. 

 

Op dit moment loop ik stage bij Richard Woortman,  

onze specialist elektriciteit. We brengen alle stroom- 

draden van GTR in kaart van park, woon- en clubhuis  

en treffen voorbereidingen voor de verlichting op  

baan 5, 6, 11,12 en de nieuw aan te leggen padelbanen. 

Het streven is om de padelbanen vóór 01-04-2021 aan  

te leggen en dat betekent veel voorbereidend werk  

voor de COV. 

 
  

 

  



 

 

Hoogtepunt van de ochtend is natuurlijk de pauze. Van 10.00 uur tot 10.30 uur wordt er onder het 

genot van koffie, koekjes en soms vlaai heel veel gepraat en nog meer gelachen. Het wereldnieuws 

wordt besproken en de laatste moppen worden getapt. Het bespaart menigeen een psychiater… 

En heb je thuis een klus, die je niet kunt klaren, is er altijd wel iemand, die een oplossing 

heeft. 

 

Opvallend is wel, dat de commissie alleen bestaat uit mannen. Bij deze een oproep aan de vrouwen 

van GTR om lid te worden van dit geweldig gezellig onderdeel van GTR. 

Ik ben blij, dat ik onderdeel uitmaak van deze commissie en hoop me nog jaren te kunnen inzetten 

voor mijn club GTR. 

 

De huidige actieve COV-leden zijn: 

Louis Prop, Henk van Hoogdalem, Jean Cools, Joep Matheij, Jos Lintzen, Hub Schols 

Max Engeln, Peter Beckers, Rein de Boer, Richard Woortman, Steef Bosch, Toon Beks,   Wouter 

Glaser, Mario Martens. 

Ereleden: Frans Debie, Joop Jacobs 

 

 

 

2e GTR digitale (Kerst) Pub Quiz 

 

Vrijdag 18 december hebben op ruim 20 adressen, ongeveer 45 GTR meegedaan aan de 2e GTR Pub 

Quiz.  Deze keer zonder thuisgebrachte hapjes, maar dat heeft de pret niet gedrukt. Pim, Maurice en 

Erwin zorgde voor de vragen en ook niet onbelangrijk de puntentelling. 

De winnaar van een van de zes voorronden kreeg een lekkere fles rode wijn. 

Na een spannende finale ging de verse kalkoen uiteindelijk naar Peter Schoenmakers en Gonny 

Demandt. In feite kon de kalkoen niet beter terecht zijn gekomen. Als dank stuurde Peter 

onderstaand gerecht in. 

 

De wens is dat we volgende keer, in de post  

corona tijd, een keer een fysieke GTR Pub Quiz  

in ons clubhuis kunnen organiseren. 

 

Namens de organisatie, Carel Maass, AC GTR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Uitgave volgende nieuwsbrief: 

 
Volgende uitgave nieuwsbrief GTR: week-6 (11-12 februari). Deadline inleveren stukjes: 10 februari. 

 

 

 

 

 

 


