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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.  Pieter Vogels 046-4754953 

  Halewijnstraat 10 6166 KJ  Geleen 

  pieter.vogels@ziggo.nl 

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, 

 

Het is al weer bijna drie maanden geleden dat we onze hekken van ons 

mooie tennispark sloten en over drie maanden kunnen we deze hekken 

weer openen.  Er is wederom hard gewerkt. Alle banen zijn voorzien van  

een prachtig nieuw hekwerk. Keerweide blijft werken aan haar toekomst.  

Dit kan zij ook. Keerweide kent veel leden die zich als vrijwilliger  

opwerpen om de hoeveelheid aan klussen in en rond het park op te  

pakken. Als we deze vrijwilligers niet hadden stond ons park er niet zo  

mooi bij. Ook alle activiteiten op sportief gebied zoals de competities  

en de interne toernooien, trainingen, het bijhouden van de website, de 

administratie, het opmaken van het clubblad etc. kunnen niet draaien  

zonder deze vrijwilligers. Alle vrijwilligers dankjewel voor al datgene  

wat jullie voor onze club het afgelopen hebben gedaan. Mag ik jullie  

alsook diegene die nog geen vrijwilliger zijn aansporen om hier mee  

door te gaan c.q. zich bij de groep van vrijwilligers aan te sluiten.  

Zonder jullie kunnen we het niet.  

 

Gelukkig kent Keerweide ook een gezonde financiële huishouding.  

Als particuliere vereniging is dit een bijzondere prestatie. Zonder 

financiële hulp van de gemeente zijn wij gezamenlijk in staat om onze 

vereniging op koers te houden en toekomst te geven. Dit kan alleen als  

je een goed bestand aan leden hebt. De laatste jaren hebben we gezien 

dat het ledenaantal terug gelopen is. Niets nieuws, alle verenigingen  

hebben hier mee te maken. Echter doorgaan op deze wijze is niet gezond 

voor de vereniging. We hebben afgelopen jaar een aantal acties in gang  

gezet welke er toe hebben geleid dat ons leden aantal weer stijgende is  

(plus 20). Je kunt zeggen dat we de negatieve tendens hebben kunnen 

ombuigen. We zullen deze acties het komende jaar blijven voortzetten  

om deze positieve tendens vast te houden. Toch willen we  ieder lid van 

Keerweide aansporen goed om zich heen te kijken of jullie tennissers 

kennen of van familieleden / vrienden horen dat tennissers hun club  

willen verlaten en op zoek zijn naar een andere vereniging. Spoor  

deze tennissers aan om contact op te nemen met Keerweide. Zij zijn van 

harte welkom. Kijkende naar de negatieve tendensen t.a.v. leden in het 

algemeen alsook het gelijkblijvend c.q. stijgende kosten niveau is het  

van belang het ledenaantal te laten stijgen. Wij willen gaarne het 

kwaliteitsniveau van ons park voor al onze leden op pijl houden. 
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Organisatorisch hebben we het afgelopen jaar het bestuur met een 

bestuursfunctie uitgebreid. Als voorzitter van de clubhuiscommissie geeft 

Vic Leunissen aan 4 vrijwilligers leiding en zullen zij zorgdragen voor alles 

wat met het clubhuis te maken heeft. Een zorg wat deze cie. heeft is het bezet 

krijgen van alle bardiensten. Een voorstel hiervoor wordt verder in dit 

clubblad omschreven en zal in de algemene ledenvergadering besproken en 

ter stemming gebracht worden. 

Concluderend kunnen we stellen dat het jaar 2014 een goed jaar geweest is 

met vele sportieve hoogtepunten. Keerweide staat er goed op. 

Namens het voltallige bestuur wens ik eenieder een paar fantastische 

feestdagen toe, geniet van het samenzijn en maak een goede start van het 

nieuwe jaar zodat we elkaar in het nieuwe jaar in een goede gezondheid 

terug zien. 

 

Namens het bestuur, 

Rene Kuijer, voorzitter TC Keerweide                                                            

 
 

 

Van de redactie..…. 
 

Dit decembernummer van ons clubblad staat weer vol lezenswaardig nieuws. 

Er is het afgelopen seizoen veel gebeurd binnen de club, waarover in dit 

clubblad veel is na te lezen in de jaarverslagen van de commissievoorzitters. 

Zelfs na het seizoen is er veel gebeurd, want ga maar weer eens kijken naar 

ons tennispark, de hekwerken zijn met veel inzet van een aantal vrijwilligers 

vernieuwd. Natuurlijk is er ook al in dit clubblad een vooruitblik op het 

nieuwe seizoen waarbij het oog onmiddellijk valt op de prachtige uitbreiding 

van de Jeugdcommissie en op het voorstel van het bestuur tot een nieuwe 

bardienstregeling met daaraan gekoppeld een verhoging van de contributie. 

Kortom, lees dit clubblad en bezoek de daarin aangekondigde 

Nieuwjaarsbijeenkomst op zondag 4 januari 2015 en andere activiteiten, met 

de zo belangrijke Algemene Ledenvergadering op zondag 8 februari 2015! 

De redactie wenst iedereen Prettige Feestdagen en aan de zieken en 

geblesseerden onder ons een voorspoedig herstel! 
 

De redactie, Gaby Weerts en Hans Moonen 

 

De eerstvolgende kopijdatum is 22 februari 2015, de zondag na Carnaval! 
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Van de ledenadministratie…. 
 

Voor zover dat nog niet bij iedereen bekend mocht zijn, sinds het begin 

van het afgelopen seizoen is Maaike Bos onze ledenadministrateur. 

Maaike is bereikbaar bij voorkeur via het mailadres 

ledenadministratie@tckeerweide.nl en haar verdere gegevens zijn: 

Julianastraat 7,  6161 SV Geleen, telefoon 046-4753609.  

Uiteraard staan deze gegevens ook op onze website www.tckeerweide.nl 

onder de knop Lidmaatschap. 

 

 

 

 

 

Van de jeugdcommissie………… 
 

 

Beste Jeugdleden en ouders,  

     

Na een dringende oproep in september 2013 met de vraag om de 

jeugdcommissie te komen versterken, hebben in het voorjaar van 2014  

een aantal ouders de koppen bij elkaar gestoken. De conclusie dat er  

straks niemand meer zou zijn die zich wil inzetten voor de jeugd van TC 

Keerweide vonden we toch wel erg jammer! Vandaar uit mogen wij een 

aantal nieuwe leden verwelkomen bij de Jeugdcommissie. Deze leden 

hebben zelf iets met tennis en ook hun jonge kinderen zijn met heel veel 

plezier op en rond het park te vinden.  

Hieronder stellen we ons aan u voor: 

 

Sonja Langen: Geboren en grotendeels getogen in Geleen. Na een aantal 

Brabantse en Weertse jaren ben ik weer terug bij mijn roots. Samen met  

mijn man Grennes Quee en onze kinderen Carlijn (2007) en Jeroen  

(2010) wonen we sinds 4 jaar weer in Geleen en zijn we sinds afgelopen 

zomer een echte “tennisfamilie”! Vroeger heb ik zelf bij TC Keerweide 

getennist en ik vind het leuk om hier weer terug te zijn. Samen met de  

andere commissieleden heb ik zin om onze nieuwe ideeën vorm en kleur te 

geven en sta ik open voor die van jullie!  

http://www.tckeerweide.nl/
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Onze intentie is om leuke, gezellige activiteiten te organiseren voor de 

jongere en ook voor de oudere jeugdleden. Heb je zelf een idee of zou je wel 

eens iets mee willen organiseren? “Feel free to join!”. Ik wens jullie veel 

plezier bij Keerweide en wellicht ontmoeten we elkaar bij één van de 

activiteiten!  

 

Inge Spauwen: Ik ben 43 jaar, geboren en getogen in Geleen en getrouwd 

met Roger. Wij hebben twee kinderen: Anna (8 jaar) en Sophia (6 jaar). 

In mijn jeugdjaren heb ik heel wat tijd doorgebracht op TC Keerweide en 

heb hier altijd veel plezier beleefd. Afgelopen winterseizoen is mijn dochter 

Anna gestart met tennissen en lid geworden van TC Keerweide. Hierdoor 

hebben wij de tennisrackets ook weer uit de kast gehaald. En door het 

gezellige openingstoernooi hebben we ons allen lid gemaakt. Om alle leuke 

activiteiten die altijd hebben plaatsgevonden voor de jeugd te kunnen 

voortzetten in de toekomst, wil ik graag mijn steentje bijdragen aan de 

jeugdcommissie. 

 

Maud Gerets: Ik ben 38 jaar kom uit Maastricht maar woon al weer 11 jaar 

in Geleen samen met mijn partner Gerwin Veenhuizen en onze twee 

zoontjes, Thijs 6 jaar en Max 5 jaar oud. Tennissen is een van mijn grote 

hobby’s, ik tennis dan ook al vanaf mijn 6
e
 jaar. Inmiddels heeft onze oudste 

zoon Thijs al twee jaar tennisles bij deze club, samen met Gerwin zijn we,  

na jaren lid te zijn geweest bij TC Bunde, dit jaar overgestapt en lid bij TC 

Keerweide geworden. We beleven hier samen met ons gezin heel veel plezier 

op en naast de baan. Om ervoor te zorgen dat we nog jaren veel tennisplezier 

mogen beleven bij deze club wil ik mij inzetten voor de jeugd zodat ook zij 

met veel plezier op de baan staan en genieten van het tennissen. Daarom 

zetten wij samen met dit enthousiaste team van de jeugdcommissie onze 

schouders er onder. Ik wens jullie heel veel tennisplezier en hoop dat jullie 

het erg leuk vinden om mee te doen aan de activiteiten die er voor jullie 

georganiseerd gaan worden. 

 

Cindy Engelen: ik ben 36 jaar, samen met Roy Engelen woon ik al 13 jaar 

in Geleen, we doen veel dingen samen, maar tennis is echt mijn ding. 

Dit jaar kreeg ik echter versterking van mijn oudste dochter Gwen 8 jaar.  

Zij wilde ook op tennis, Keerweide ligt bij ons om de hoek, dit leek me 

leuker voor haar dan Limbricht, waar ik tot heden altijd gespeeld heb.  

Om de club een beetje te leren kennen ben ik na de enthousiaste uitnodiging 

van Sonja ook lid geworden van de jeugdcommissie, volgend jaar word ik 

ook zelf lid bij Keerweide. Kunnen we gezellig samen tennissen, want onze 

jongste dochter Liz, 3 jaar, amuseert zich ook prima op de club.  



 7 

Ik vind het dan ook heel erg leuk dat er veel wordt georganiseerd voor de 

kinderen en draag daar graag een steentje aan bij! 

 

Audrey Eijsvogels: Ik ben 43 jaar, geboren en getogen in Geleen en sinds 

2003 getrouwd met Maarten. Wij hebben drie kinderen: Joey (10 jaar),  

Vera (8 jaar) en Raoul (6 jaar). Maarten is vanaf 2009 lid van TC 

Keerweide, onze twee oudste kinderen vanaf 2013 en Raoul en ik vanaf  

dit jaar. Terwijl de kinderen les hebben, staan wij op een baan ernaast  

lekker ontspannen te tennissen. We vinden het super om als gezin een 

gezamenlijke hobby te hebben en zowel plezier op als naast de baan 

te hebben. Onze kinderen doen mee aan de World Tour Kids competitie  

en zo staan wij regelmatig op de eerste zondag van de maand op een  

tennisbaan in de omgeving. Samen met de andere leden sta ik open voor 

ideeën, tips en reacties en wil ik me graag inzetten voor de jeugd en hoop  

op een grote opkomst bij de diverse activiteiten, zodat de jeugd bij TC 

Keerweide toekomst heeft en blijft houden. Veel tennisplezier en hopelijk 

zien we elkaar bij de diverse activiteiten 
 

Monique Bisschop: Mijn naam is Monique Bisschop. Ik ben 42 jaar en 

moeder van Eline en Daniel. Ik ben sinds het afgelopen seizoen lid  

geworden bij TC Keerweide. Zelf speel ik niet actief het spel. Ik werd  

tijdens het Openingstoernooi erg enthousiast van de onderlinge gezellig- 

heid en saamhorigheid die op de club aanwezig was. Dat is ook de reden  

dat ik heel graag mijn steentje wil bijdrage om in deze Jeugdcommissie  

te zorgen voor leuke en gezellige activiteiten voor onze jeugd.                           
 

Hierboven heeft u kennis kunnen maken met ons, de nieuwe leden van  

de jeugdcommissie. Samen zullen we ervoor zorgen dat er een leuk  

aanbod komt in activiteiten voor de jeugd maar ook kunnen we jullie 

informeren over zaken zoals zomer/wintertrainingen, toernooien,  

competities en allerlei andere gezellige (kleine) evenementen. Uiteraard 

stellen wij het ook erg op prijs als wij gedurende het tennisseizoen en  

dus bij het organiseren van activiteiten kunnen rekenen op hulp van 

enthousiaste ouders. Immers, vele handen maken licht werk!  

 

Heb jij als jeugdlid of als ouder leuke nieuwe ideeën, laat het ons dan  

weten. Je kunt een briefje in het clubhuis achterlaten of de jeugd- 

commissie een mail sturen. Onze jeugdcommissie heeft per ommegaande 

een nieuw e-mailadres: keerweidejeugd@gmail.com. Alle ideeën zijn 

welkom! 

 

mailto:keerweidejeugd@gmail.com
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Ook als je het leuk vindt om een stukje te schrijven voor het info boekje of 

de nieuwsbrief, een kort verslagje wil maken over een activiteit waaraan je 

hebt deelgenomen, een leuke tekening maken of iets anders dan stellen we 

dat erg op prijs! 

 

De eerstvolgende activiteit van de jeugdcommissie is het organiseren van het 

Kersttoernooi in de Kerstvakantie. Er worden clinics gegeven door Armand 

Custers Tennisopleidingen en wedstrijden gespeeld (uiteraard houden we 

zoveel mogelijk rekening met speelsterkte). We maken er een leuke, 

gezellige middag van met iets lekkers tussendoor en sluiten de middag af met 

een tombola waarbij je leuke prijzen kunt winnen!  

 

Je kunt je opgeven via de mail keerweidejeugd@gmail.com of lever het 

aanmeldstrookje in bij Maud Gerets, Laan van Westfalen 64 (de Haese), 

Geleen. 

Dus schrijf je in voor deze leerzame maar vooral super gezellige 

tennismiddag!  

 

Met sportieve groet en wellicht tot ziens bij één van de activiteiten!  

De jeugdcommissie 

 

 

 

 

EINDSTAND GROTE CLUBACTIE 2014 
 
Frederique en Michelle, Marmiola en Aidan, Ruben en Kim, Maartje, 
Senna, Sietske, Lieve en Josje, Sanne en Bente, Cas en Stef, Anne  
en Britt, Lieke en Anne, Anne en Lin, Aukje, Laura H., Marissa, Nik, 
David, Vera en Joey en Raoul, Anna S., Rafke, Rutger,Anna P.,  
Carlijn, Thijs en Gwen. 
 
 
Bedankt voor jullie inzet, héél goed gedaan!!!  
 
Weetjes Grote Clubactie 2014: 

 Er zijn in totaal 328 loten verkocht! 

 Even een feitje. In 2013: 259 loten. In 2012: 457 loten. In 2011:  
373 loten. In 2010: 598 loten.  

 
 
 

mailto:keerweidejeugd@gmail.com


 9 

 
 

 Ná aftrek van kosten (incassokosten en eenmalige kosten) blijft 
er dit jaar voor TC Keerweide een bedrag van ca € 780, - over!  
Dit bedrag is geheel voor jullie bestemd! 
 

 Er zijn 25 loten via contante verkoop verkocht en 303 loten via  
een éénmalige machtiging. Van deze laatste waren er 9 niet te 
incasseren. 

 Het aantal loten van 328 zijn door 36 lotenverkopers verkocht 
(waaronder diverse broertjes en zusjes. 

 Deze 36 lotenverkopers verdienen een HELE GROTE PLUIM!! 
 
Hopelijk doen er volgend jaar weer meer kinderen mee zodat we  
nog méér loten kunnen verkopen! 
 
 
 
 
Dit is de top 3 van onze lotenverkopers: 

1. Joey,Vera en Raoul Eijsvogels (62loten)  
2. Stef en Cas van Eck (31 loten) 
3. Anne en Britt van Zeelst (23 loten) 

 
 

Dit zijn de welverdiende beloningen voor onze toppers: 
Eerste prijs: privéles van Pascal 

Tweede prijs: bioscoopbon 
Derde prijs: blik tennisballen 

 
De prijzen zullen tijdens het kersttoernooi op 30 december 2014 uitgereikt 
worden. Vergeet jullie niet in te schrijven vóór 2 december! 
 
Neem bij vragen/tips of opmerkingen contact op met Andrea Vogels  
(046-4745841 of andrea.vogels@home.nl). 
 
 

Namens de jeugdcommissie TC Keerweide 
Andrea Vogels 
 

 
 

mailto:andrea.vogels@home.nl
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Van de recreatiecommissie….. 
 

Beste tennissers, 

De recreatie commissie kijkt terug op een geslaagd seizoen 2014.  

De toernooien zijn allemaal gespeeld, het weermannetje was ons ook  

dit jaar weer goed gezind. 

 

De dag van Keerweide op 30 maart was een succes, nagenoeg het  

maximaal aantal deelnemers en het was goed om te zien, dat een  

aantal nieuwe leden het erg naar hun zin had op ons park.  

Het thuisblijverstoernooi is dit jaar voor het eerst door omstandigheden 

verplaatst van de middelste zondag in de vakantie naar de middelste 

zaterdagavond in de vakantie. Dit blijkt een succes te zijn. Wellicht dat  

we toch meer gebruik moeten maken van de zaterdagen!   

 

De drukke tijd waarin we leven en dat iedereen het niet alleen druk heeft  

met zijn werk en gezin, maar ook met vele andere sociale verplichtingen, 

lijkt onze toernooien op zondag in de weg te staan. We willen allemaal  

graag ons potje blijven tennissen en na afloop een glaasje drinken, maar  

om een hele zondag op het park te verblijven is vaak te lang. Je kunt van 

zo’n zondag natuurlijk ook quality time maken voor jezelf: genieten van  

het tennissen, de mensen om je heen, het mooie park, je laten verzorgen  

met een hapje en een drankje enz. Zeker als je dit met je hele gezin kun  

doen. Dus tennist je partner niet? Laat hem of haar dan in 2015 eens  

proeven aan Keerweide. We hebben mooie starterstarieven waarbij je 

tegen een gereduceerd tarief lid kunt worden en les krijgt en….. je aan  

alle toernooien kunt mee doen. Ook kinderen zijn altijd welkom, ook 

tijdens toernooien en onze ervaring is, dat als die er eenmaal zijn, zij  

op het eind van zo’n lange zondag NIET naar huis willen.   

 

Wij als recreatie commissie zullen ons blijven inzetten om van alle 

toernooien een succes te maken,  maar daar hebben we natuurlijk wel  

onze leden voor nodig. Zet de data van de toernooien alvast in je agenda  

en vraag nu al iemand van een andere vereniging voor deelname aan ons 

invitatietoernooi! Nogmaals iedereen bedankt voor de vrijwillige handjes 

tijdens onze toernooien en we hopen iedereen 29 maart op de Dag van 

Keerweide weer te zien 

 

Namens de recreatiecommissie, Petra van Eck 
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Van de baancommissie….. 
 

Jaarverslag 2014 
 

In januari is door verschillende commissieleden een bezoek gebracht aan TC 

Venlo waar een demonstratie dag werd georganiseerd voor onderhoud aan 

gravelbanen. Gedemonstreerd werd de Losser-methode.  Door toepassing 

van deze methode wordt het onderhoud aan de gravelbanen vergemakkelijkt. 

Wat voorheen handmatig gebeurde, gebeurt nu machinaal.  Zeker nu we toe 

zijn aan nieuw onderhoudsmaterieel was dit voor ons een nuttige en 

interessante dag. 

 

In februari heeft gemeente Sittard/Geleen een informatie avond 

georganiseerd  over het besluit van de overheid om per 1 januari 2014 de 

leeftijdsgrens voor verkoop van alcohol te verhogen van 16 naar 18 jaar.  Als 

vereniging hebben wij deze informatieavond bezocht en ondersteunen dit 

besluit. Via zichtbare stickers in kantine en via het clubblad heeft 

communicatie naar de leden toe plaatsgevonden.  

Na vorig jaar nog veel hinder ondervonden te hebben van vorst en nattigheid, 

waren de weergoden ons dit jaar gunstig gezind. Eind februari waren de 

weersomstandigheden al zo goed dat we met de eerste werkzaamheden aan 

de banen konden starten. Twee weken voor opening van het seizoen waren 

de banen speelklaar. Over het gehele seizoen genomen was de kwaliteit van 

de banen in 2014 minder goed dan in voorgaande jaren. Dit kwam mede door 

het vele walsen in februari. Dit resulteerde bij opening van het seizoen wel in 

mooie harde banen maar al vroeg in het seizoen ging dit ten koste van de 

doorlaatbaarheid m.a.g. dat het herstellend vermogen bij regenachtig weer 

onvoldoende was. Hiervan hebben we geleerd en zullen ons baanonderhoud 

hierop aanpassen. Tegenvaller was het defect raken van de verwarmingsketel 

en boiler maar door snelle reparatie heeft hier niemand hinder van 

ondervonden. Tevens werd de kookplaat in de keuken vernieuwd zodat deze 

weer aan de laatste veiligheidseisen voldoet. 

 

Met regelmaat kregen we opmerkingen over de tribune (bank) bij baan 5. 

Tribune was vaak niet alleen te klein, maar was het ook moeilijk zitten door 

de flink uit de kluiten gewassen coniferen.  Door de coniferen te rooien en 

een van de twee grote tribunes bij baan 2 te verplaatsten naar baan 5 is ook 

deze baan nu van een volwaardige tribune voorzien. 
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2014 was ook het jaar waarbij samenwerking met de nieuw in het leven 

geroepen clubhuiscommissie plaatsvond. Samenwerking is door beide 

commissies goed bevallen en zal in 2015 zeker voortgezet worden. 

Afgelopen jaar hebben we Fred Odekerken als nieuw commissielid  

mogen begroeten. Belangrijk voor de baancommissie is de beschikbaar- 

heid te hebben over een brede groep vaste medewerkers. We hopen dat  

Fred veel plezier in onze commissie mag vinden. 

 

Na een slechte opkomst vorig jaar is de vrijwilligersavond dit jaar 

gecombineerd met een tennistoernooi. Deze opzet is door vrijwilligers 

positief ontvangen en de opkomst was dan ook beduidend hoger. Het 

bedanken van de leden voor hun vrijwillige bijdrage in welke vorm dan  

ook, om onze vereniging draaiende te houden, zullen we ook komend 

jaar in vergelijkbare vorm voortzetten.  

De exploitatievergunning van ons clubhuis was ongemerkt verlopen.  

Hier hebben we lering uit getrokken en gaan alle vergunningen, 

onderhoudscontracten etc. onderbrengen in ons nieuwe administratie-

systeem met als voordeel dat we tijdig geattendeerd worden op te 

verlengen contracten en vergunningen. 

 

Van diverse leden kregen we het verzoek om op het park meer zicht- 

baarheid te geven aan activiteiten die op het park plaatsvinden.  

Aan deze wens is voldaan en hebben de activiteitenkalender  

geïntroduceerd. Deze is terug te vinden in het informatiekastje.  

De activiteitenkalender wordt maandelijks vernieuwd en zo is goed te  

zien wanneer welke activiteiten plaatsvinden en wanneer dus een  

beperking is in de beschikbaarheid van banen.   

 

Op 1 oktober werd ondanks het nog mooie nazomer weer ons tennis- 

park gesloten om te starten met de renovatie van het hekwerk.  

Met onze vaste medewerkers en een aantal vrijwilligers is veel en 

zwaar werk verzet, denk alleen maar aan het verwijderen van de draad, 

ontroesten en schilderen van hekwerkpalen. Complimenten en dank aan  

onze vaste medewerkers en de vele vrijwilligers die meegeholpen hebben  

dit vele en zware werk uit te voeren. Ook dank aan GTR die bereid werd 

gevonden om hun tennispark ook voor Keerweide leden beschikbaar te 

stellen zodat er door de tennisliefhebbers toch nog buiten getennist kon 

worden.  
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Inmiddels is de renovatie al flink gevorderd en was al afgerond geweest als 

we bij baan 2 niet geconfronteerd werden met tegenslag.  

Diverse betonblokken die het hoogteverschil tussen speelveld en looppad 

langs baan 2 moeten opvangen lagen los en zijn afgebrokkeld m.a.g. 

onvoldoende stabiliteit wat weer kan leiden tot verzakking van looppad. 

Er zullen dus nog extra werkzaamheden uitgevoerd moeten worden die op 

moment van schrijven nog in voorbereidende fase zitten. Afronding van  

deze klus inclusief vernieuwen resterende hekwerk zal plaatsvinden in 2015. 

 

Namens Baancommissie, 

Jos Keulen 

 

 

 

Van het bestuur…… 
 

Zoals bekend kunnen de laatste jaren de bardiensten zeer moeilijk tot niet 

worden bemand.  

In onze vereniging heeft het clubhuis een belangrijke sociale functie; het 

bestuur is dan ook van mening, dat het een verantwoording van alle 

seniorleden is, er mede voor te zorgen dat het clubhuis zoveel mogelijk 

geopend kan zijn.  

In de jaarvergadering zal het bestuur een voorstel doen om de seniorleden  

te stimuleren hun verantwoordelijkheid te nemen en zich op te geven voor 

het draaien van (een of meerdere) bardiensten. 

Het voorstel voorziet in een contributieverhoging voor seniorleden van € 15,- 

 

De seniorenleden die bereid zijn als vrijwilliger een keer bardienst te draaien 

kunnen deze € 15,- “terugverdienen”  in de vorm van een consumptiekaart. 

Een bardienst duurt plm. 4 uur.  

Leden die bereid zijn meerdere bardiensten te draaien ontvangen uiteraard 

per keer een consumptiekaart.  

 

Dit voorstel zal als de ledenvergadering  het goedkeurt voorlopig  voor een 

jaar gelden. 

 

Namens het bestuur, 

Vic Leunissen 
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Van de sponsorcommissie….. 
 
 

Terugkijkend op 2014 mogen we concluderen dat veel sponsoren onze 

vereniging trouw zijn blijven ondersteunen en er zelfs een aantal nieuwe 

sponsoren zijn bijgekomen. Prachtig is de continuering van onze afspraak 

met Foroxity die zich wederom voor enkele jaren aan de vereniging, en  

met name de jeugd, heeft verbonden.   

 

Op punten zijn er ook verbeteringen nodig die wel extra werk met zich 

meebrengen. We willen dan ook hierbij een oproep doen aan de leden om 

zich als commissielid aan te melden. De commissie telt nu drie leden en  

het zou prettig zijn als we het werk over meer schouders zouden kunnen 

verdelen en nieuwe activiteiten kunnen ontplooien zoals bijvoorbeeld de  

dit jaar gestarte bedrijfscompetitie. 

 

Bedrijfscompetitie 

De bedrijfscompetitie is een vriendschappelijke dubbelcompetitie 

verdeeld over 6 speelmidddagen (woensdag) waarop bedrijven van  

binnen- en buiten de vereniging op een sportieve manier kunnen 

Netwerken!. Zij kunnen samen met een zakelijke relatie en met elkaar 

op een gezellige manier de degens/rackets kruisen. De bedrijfscompetitie 

betekent voor de vereniging een hele leuke extra bijdrage en extra  

baromzet. Afgelopen jaar zijn we met 9 bedrijven gestart en we hebben  

uit de reacties begrepen dat men het zeer gewaardeerd heeft en dit  

volgend jaar wil continueren. Er hebben zich zelfs al een aantal nieuwe 

deelnemers gemeld. Ondernemende leden die interesse hebben volgens 

seizoen mee te doen kunnen contact opnemen met Kevin Hendriks die  

dit nieuwe initiatief afgelopen jaar perfect heeft georganiseerd.  

 

Club van 50 

Afgelopen seizoen is een Partytent aangeschaft die gebruikt kan worden  

bij evenementen en toernooien. De aanschaf hiervan is mogelijk gemaakt 

door de leden van de Club van 50 seizoen 2013. In overleg met de 

verschillende commissies is uiteindelijk gekozen voor een eenvoudigere 

tent dan in eerste instantie gepland was. Groot voordeel is uiteraard dat 

deze tent dan ook beduidend goedkoper was dan oorspronkelijk geraamd  

en dat er dus nog geld over was.  
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Na suggesties van enkele deelnemers aan de Club van 50 en overleg binnen 

het bestuur is besloten te onderzoeken of we dit bedrag kunnen gebruiken om 

de jeugd/oefenbaan bij de ingang van het park een grondige opknapbeurt te 

geven. Die betegelde baan is aan het eind van zijn Latijn, voldoet niet meer 

aan de eisen van de tijd en moet snel weer op orde worden gebracht. De 

reguliere middelen van de vereniging laten dat helaas nog niet toe.  

 

De bijdragen van dit jaar van de leden van de club van 50, samen met het 

restant van 2013 en een potje in de jeugdkas, maken dit nu wellicht wel 

mogelijk. We werken in de winterperiode een plan uit en sturen erop de baan 

eind volgend seizoen aan te pakken. Samen met de nieuwe hekken ligt ons 

park er voor de toekomst dan weer prachtig bij, voor jong en oud. Volgens 

jaar willen we meer en intensiever contact houden met de leden van de club 

van 50 en horen op welke manier zij hun bijdrage willen gebruiken voor de 

vereniging. BEDANKT,  leden van de club van 50, dat jullie dit mogelijk 

hebben gemaakt.     

 

Een andere ambitie voor 2015 is om de scorebord sponsoring in te gaan 

vullen. We hebben op alle banen ruimte op de scorebordjes die nu nog, zij 

het soms vergeeld, de namen dragen van oudere sponsoren. Bedrijven op 

personen die hier graag hun naam op zien kunnen contact opnemen. 

Daarnaast hebben we ook nog plaats voor uw bedrijf op de nieuw te drukken 

consumptiekaarten. Ook hier geldt wie het eerst komt…… 

 

Tenslotte rest mij namens de sponsorcommissie al onze sponsoren te 

bedanken, we hopen dat jullie volgend jaar weer van de partij zijn, en 

wensen jullie alvast een geweldig goed nieuw seizoen. 

 

Namens de sponsorcommissie, 

Marco van der Wal   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                 UITNODIGING 

 

          ZONDAG 4 JANUARI 2015 

         NIEUWJAARSRECEPTIE 

         VAN 11.00 TOT 14.00 UUR 
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Van de technische commissie….. 
 

De belangrijkste bezigheden van de technische commissie waren de 

organisatie van de voorjaarscompetitie 2014 en de clubkampioen- 

schappen 2014. Over deze laatste vindt u elders in dit nummer een 

beschouwing. 

De belangstelling voor de voorjaarscompetitie was vergelijkbaar met  

andere jaren: veel animo voor de vrijdagavond en de zaterdagmiddag, 

minder voor de zondag. 

 

Na de triomfen in de competitie 2013 hield uw competitieleider rekening  

met enige terugval. Ten onrechte: in 2014 mochten wij 3 kampioenen en 

geen degradant begroeten. Chapeau! 

Zorgen baart wel de enorme terugloop in belangstelling bij de jeugd (valt 

overigens onder de jeugdcommissie) maar ook bij de jeugdige senioren 

(18-25 jaar). Zo hebben wij komend jaar geen gemengd team of heren- 

team op zondag. Om degenen die wel willen spelen speelgelegenheid te 

geven is ook overleg met GTR. 

Deze malaise delen wij overigens met vele andere tennisverenigingen.  

Een duidelijke oplossing heeft uw technische commissie niet. 

Bij de oudere senioren is de belangstelling wel constant en het is  

verheugend dat ook nieuwe leden zich al snel in het competitiegebeuren 

storten. 

 

Omdat nu op zaterdagochtend de banen vrij liggen zijn we wel in staat  

om seniorteams eerder op zaterdag (10.00 of 11.00u)te laten beginnen 

zodat we meer ruimte  voor teams hebben op de zaterdagmiddag. 

 

Namens de technische commissie, 

Peter Soeterbroek 
  

 

 

Clubkampioenschappen keerweide 2014. 
Onze clubkampioenschappen worden al jaren gehouden begin september, 

maar sinds enige tijd ondervinden die veel concurrentie. Sinds enige jaren 

organiseert GTR de laatste week van augustus een groots open- en 35+-

toernooi, waar veel Keerweideleden aan deelnemen (en de nodige prijzen 

mee naar Keerweide slepen) en het weekend daarna de 3-stedenmeeting,  

ook al een echt Keerweidefeestje. 
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Het eerste jaar dat dit probleem zich voordeed, zijn we later in september 

gaan spelen, maar toen bleek dat we veel partijen ’s avonds spelen en dat  

ook bij goed weer de avonden midden september koud beginnen te worden. 

Dit jaar hebben we daarom gekozen om het enkeltoernooi direct aansluitend 

aan het GTR-toernooi te spelen met op zaterdag al de finales en de week 

daarna het dubbeltoernooi. 

 

Zeker wat betreft de enkels moesten we helaas ons streven, dat iedereen 

meedoet aan de clubkampioenschappen, loslaten. 

De inschrijving voor de enkels viel ons eigenlijk niet echt tegen; iets meer 

dan vorig jaar. Met enig leed vermaak constateerden we dat het GTR-

toernooi geteisterd werd door slecht weer maar dat met de start van de 

clubkampioenschappen het weer opknapte (en het bleef mooi weer tot half 

november!). Wij hadden dan ook geen enkele moeite om het toernooi tijdig 

af te ronden. 

 

Ondanks felle tegenstand slaagden de door ons als sterkste aangemerkte 

spelers kampioen Keerweide 2014 te worden. Proficiat Femke Gehrke, Bart 

Kottelaar (HE-open) en Ralph Janssen (HE-35+). Leuke foto’s en de finale 

uitslagen kunt u nog vinden op onze site; alle uitslagen vindt u op de site 

www.toernooi.nl. 

 

De inschrijving bij de dubbels was wel op goed niveau; diegenen die 

een weekje rust hadden genomen na het GTR-toernooi waren nu wel 

aanwezig, en nu prees de wedstrijdleiding zich gelukkig met het fraaie  

weer zodat we toch op tijd klaar waren. Veel spannende wedstrijden die 

soms verrassende winnaars opleverden. 

De winnaars van de open categorieën waren Femke Gehrke en Karin  

Kivit (DD), Jos Keulers en Jan Duyfjes (HD) en Marion Jansen met  

Peter Soeterbroek (GD). 

Voor alle andere uitslagen en de  foto’s verwijs ik weer naar onze site en 

www.toernooi.nl. 

 

Namens de technische commissie, 

Peter Soeterbroek 

 

 

 

 

http://www.toernooi.nl/
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Notulen Jaarvergadering 9 februari 2014 
 

 

Opening door voorzitter. 

Iedereen wordt van harte welkom geheten. 

Er is een geringe opkomst. De vaste kern is wel aanwezig.  

 

Ontvallen in 2013 

Thur Tillmans; Paula Sluismans. Beide jarenlang actief geweest in de 

vereniging. Paula jarenlang in huishoudelijke commissie.   

Jammer dat ze niet meer in ons midden zijn.  

Paula bedankt voor jouw inzet ! 

 

Ingekomen stukken 

Geen.  

 

Hoogte hekwerk 

Vernieuwen van het hekwerk. Was wel gepland maar niet uitgevoerd in 

2013. Gaat echter wel gebeuren in 2014. Hoogte van het hekwerk was 

discussiepunt binnen het bestuur.  Huidige standaard op andere parken is  

3 m. Keerweide heeft momenteel 4 m als hoogte. Kosten bij 3 m zijn  

lager. Geeft ook ruimtelijker inzicht.  

Vraag aan leden om te kiezen voor 3 of 4 m hoogte.   

 

 

 

UITNODIGING 

 

Zondag 8 februari 2015 

 

Om 10.30 uur: 

Algemene 

Ledenvergadering 
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Overwegingen :  

Risico volle plaatsen 4 m?  Draadhoogte is ook 3 m. Geen extra naad.  

Geeft een extra voordeel. Verzoek van Bas is om baan 1 ook terug naar  

3 m te brengen. Dit geeft hem een beter zicht en er zijn weinig ballen die 

over het huidige hekwerk gaan. De meesten gaan naast de baan. Voorstel 

 is om alles 3 m hoog te maken. 

Voorstel om terug te gaan 3 m overal, ook bij tuin van Zeelst, unaniem 

aangenomen. Overleg met Geert-Jan. Maaswijdte  wordt aangepast zodat  

de ballen er niet doorheen schieten.  

Baan 5 wordt niet aangepast en blijft op 4 m. 

 

Goedkeuring Notulen 2013 

Geen inhoudelijke vragen. 

Tekstueel geen opmerkingen. 

Notulen worden goedgekeurd. 

 

Commissie 

Baancommissie 

Last van lange winter. Veel last. Parken later geopend. Goede keus om  

wat later te beginnen. Daardoor in seizoen goede banen.  

Twee belangrijke zaken: bestuurswisseling en inrichting weer van de 

huishoudelijke commissie 

Hans: zijn er nog andere plannen (nieuwe tribune voor baan 2)? 

Antwoord: Niet in 2014. Is wel goed plan en wordt later uitgevoerd,  

maar vergt voorbereiding. Plan is niet van de baan, maar is niet zeker of 

dit daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Wordt wel meegenomen in het  

integraal plan. Eerst die zaken uitvoeren die noodzakelijk zijn voor het 

voortbestaan, dan pas die zaken uitvoeren die vallen onder de categorie 

 “nice to have”.  De toekomst zal dit uitwijzen. 

Er wordt wel gewerkt aan een integraal plan voor het gehele park.  

Gemma’s vraag: extra aankleding voor kinderen, bloembakken.  

Wordt ook meegenomen in het totaalplan. 

Technische Commissie 

Competitie en clubkampioenschappen. Zie clubblad. Voorgenomen 

wijzigingen tennisbond worden voorlopig voor één jaar opgeschort. 

Uitgezonderd de derde set  landelijke mix competitie zondag. Hier zal 

de derde set vervangen worden door een super tiebreak. Zaterdag- 

morgen veel tijd. Idee om op zaterdag eerder te beginnen met de senioren. 

Peter zal teamcaptains hierover benaderen. Vrijdag met 4 teams blijft 

gehandhaafd. Eén team speelt op tijd, ander team normale wedstrijden  

met 3
e
 set tiebreak. 
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Chantal: vrijdag-team betaalt evenveel als andere teams. Verschil t.o.v. 

zaterdag en zondagteams. Ook ten opzichte van andere verenigingen  

zijn er verschillen. Bert: is een bewuste keuze geweest van bestuur  

destijds. Is een gemiddelde van alle teams. Indien vergadering dit nu 

ongewenst vindt aanvraag . Enige verschil is het eten. Vrijdagteams  

kunnen wel declareren voor hetgeen georganiseerd wordt. In stemming 

brengen: differentieren ?? Meerderheid vindt van niet. Lange discussie,  

maar in principe is er geen verschil omdat gedeclareerd kan worden. 

Bas: verzoek om op tijd te beginnen.  

Vragen: Vincent: zo snel mogelijk teamindelingen doorgeven aan  

webteam. Annie Lenoir : blijven de clubkampioenschappen hetzelfde?  

Peter: daar denken we over na, maar we zijn er nog niet over uit. 

Jeugd Commissie 

Alle activiteiten zijn georganiseerd. Iets minder deelname, wel leuke 

evenementen gehad. Dalend aantal commissieleden baart zorgen.  

Jeugdcommissie moet nieuw leven worden ingeblazen.  

Samenwerking met nieuwe trainer is goed. Heeft zich prima en naar 

tevredenheid ingewerkt binnen de vereniging. Putterstoernooi wordt  

weer georganiseerd. Hiervoor is hulp nodig. Gemma, Wiel,  Peter  

melden zich aan om te helpen bij Putters-toernooi. 

Recreatie commissie 

Gaat goed bij TC Keerweide t.o.v. andere verenigingen. Compliment  

aan de leden. Husselavond zakt wat in. Invitatietoernooi weer in  

stijgende lijn. Bedankt voor de hulp van eenieder. 

Cor: Een keer per maand “husselen” met speelsterkte differentiatie, zou  

een optie zijn. Van tevoren betere organiseren. Is een goed idee. Kan  

ook eventueel op een zaterdag middag of zondagmiddag. 

Bas: Is juist de bedoeling van het husselen om “sterk” en “zwak” met  

elkaar te laten spelen. 

Jolanda: Heren en dames avonden. Niet iedere week, maar af en toe?  

Gemma: Teams van winter tegen elkaar te laten spelen. 

Bas: ook iets voor oudere jeugd organiseren. 

Jos: Laddercompetitie weer opstarten, hier kan de jeugd ook aan mee  

doen. 

Voorzitter: ledengroei weer activeren. Ideëen van hierboven passen in  

dit plaatje. 

Sponsorcommissie 

Marco is afwezig. Doelstelling is wel gehaald. Doelstelling voor komend 

jaar ligt wat hoger. Sponsoren worden wat meer bij betrokken bij de 

vereniging middels activiteiten op het park.  
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Sponsoren worden bedankt  

voor hun bijdrage. Geen vragen 

 

Financiën (Bert Schmitz) 

Nieuw systeem, veel werk gekost. Begroting is als gevolg hiervan wat 

uitgebreider. 

Contributie inkomsten zijn wat lager is als gevolg van dalend ledenaantal. 

Baten worden toegelicht (ca. €92.000).  

Kosten worden toegelicht (ca. € 80.000).  

Ieder commissielid krijgt “budget” in de toekomst. Moet zich nog verder 

ontwikkelen 

Onderhoudskosten, verenigingskosten, balans wordt toegelicht 

Peter L: Wat wordt gedaan met het liquide geld? Wordt gewoon op 

spaarrekening gehouden. Als er ideeën zijn horen we dat graag. 

Begroting 2014 wordt toegelicht. Er zal een tekort optreden van € 13.000 

hoofdzakelijk als gevolg van investering in nieuw hekwerk. Zie eerder 

Bas: Waarom is budget “onderhoud” hoger ? o.a. lampen moeten  

vervangen worden. 

 

Club van 50 doelen worden apart zichtbaar gemaakt. 

Kascommissie heeft de boeken gecontroleerd (Cor en Vincent). Alles is 

traceerbaar , geen onregelmatigheden gevonden ondanks goed zoeken.  

Ziet er goed uit. Opmerking was de inzichtelijkheid van de Club van 50. 

Dechargé wordt verleend. Bert bedankt voor de inzet. Peter Lenoir en 

Cor Hamstra nieuwe leden van de kascontrole. 

Voorstel van het bestuur is om de contributie  en de consumptie  

ongewijzigd te laten ondanks een te verwachten hoger prijsniveau in 

2014 (o.a. hogere accijns). 

 

Ledenaantal 

Aantal leden neemt af. Is een zorgwekkende situatie. Aantal leden is 

eigenlijk te laag. Financieel is de impact niet zo erg. Daarom wel op 

tijd starten met acties. Bestuur heeft dit geconstateerd en middels een  

ideeën generatie, acties aangezet. 

Twee groepen ideeën : werven / behouden. 

Belangrijkste ideeën : 

1) Startersaanbod voor nieuwe leden (korting voor nieuwe leden.  

Gratis les, niet perse door trainers. Groepsacties. Breng een lid  

mee en krijg samen korting (Marco en Rene). 

2) Schoolactiviteiten bij de basisschool op moment dat keuze wordt 

gemaakt voor een bepaalde sport (Rob, Pieter en Peter). 
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3) Nieuwe leden vasthouden door betere begeleiding. Mentorschap. 

Eventueel met coördinator  / bestuurspost “ledenzaken”.  Leden  

zijn eigenlijk de basis van de vereniging (Jos Petra). 

 

 

Hans: heeft de trainer hierin een rol? Waar nodig zal de trainer een rol 

spelen. Wordt nader uitgewerkt door de afzonderlijke actiegroepen. 

Vincent Bos: Strippenkaart invoeren ?  

 

Van Berckelschaal 

Uitgebreid gesproken over de keuze. Lid heeft jarenlang veel betekend  

voor de vereniging en heeft de mensen binnen de vereniging actief 

gebonden. Is belangrijk voor continuiteit van de vereniging. Dit jaar is 

Gemma hiervoor gekozen. Gemma : Proficiat. Bedankt voor jouw inzet  

op het recreatieve vlak. Gemma : niet verwacht, werd wel warm hiervan. 

Ik hoop dat we een leuk jaar tegemoet gaan en gaat dit jaar weer veel  

inzet tonen. 

 

Bestuurssamenstelling 

In het afgelopen jaar heeft Bas het bestuur verlaten. Jos is hiervoor in de 

plaats gekomen. Bas is jarenlang zeer actief geweest in het onderhoud. Heeft 

dit altijd met zeer veel liefde, gedrevenheid en talent gedaan. De vereniging 

bedankt Bas voor zijn onmetelijke inzet voor de club. Het park ziet er 

prachtig uit en Bas heeft hierin een belangrijke rol gespeeld. De intenties 

waren altijd goed voor de vereniging. Bas blijft wel nog zaken doen voor de 

vereniging. Bas blijft de zaken die hij leuk vindt doen en zal geleidelijk 

afbouwen. Blijft wat meer op de achtergrond werken. 

 

Er komt weer een clubhuiscommissie. Vic heeft zich aangemeld om de 

clubhuiscommissie te trekken. Hij gaat aan de slag en heeft een team 

samengesteld waarmee hij aan de slag wil gaan. 

Vic, Lia, Els, Carla, Ron en Mascha zijn de teamleden. Lia Weeda verzorgt 

de bardienst. Jos Dols en Peter van Kessel als back-up. Alles in clubhuis, 

behalve drank, wordt door commissie geregeld. Belangrijkste speerpunten : 

 Bardienst moet weer in orde komen. Nieuwe ideeën worden binnen 

bestuur besproken. 

 Nieuwe leden begeleiden in de bardienst.  

 Naast tennis willen ze ook andere activiteiten ontplooien. 
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Er  wordt nog gezocht naar een opvolger van Pieter als voorzitter van de 

Jeugdcommissie 

 

Rondvraag: 

Annie Lenoir: problemen met opgeven bardienst. Volgorde van inschrijven 

wordt niet altijd gehonoreerd. Dit stimuleert niet. 

Cor Hamstra: Hoe vaak moet men minimaal bardienst uitvoeren? 

Is afhankelijk van het aantal mensen dat daadwerkelijk meedoet aan de 

bardienst.  

Vic Leunissen: Mail naar officiële mail adressen van bestuursleden wordt 

niet op gereageerd. Komt doordat er andere adressen staan.  Bestuursleden 

geven aan dat liever privé mail gebruikt wordt. Peter Lenoir: Kan per direct 

geregeld worden. Mail adressen leden niet altijd helder. Behoeft verbetering. 

Persoonlijk benaderen en vragen naar mail adres. 
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Agenda Algemene Leden Vergadering 

TC KEERWEIDE 

ZONDAG 8 februari 2015 om 10.30 uur in het clubhuis. 

 
1. Opening door voorzitter. 

2. Ingekomen stukken. 

3. Bestrating Riddervosstraat. 

4. Club van 50 / jeugdbaan. 

5. Nieuw bardienst beleid. 

6. Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering 2014.  

7. Jaarverslagen Commissie.  

 Baan Clubhuis Commissie (Jos Keulen) 

 Technische Commissie (Peter Soeterbroek) 

 Jeugd Commissie (Pieter Vogels) 

 Recreatie Commissie ( Petra van Eck) 

 Sponsor Commissie ( Marco van de Wall) 

8. Financiën.  

 Toelichting exploitatie 2014 en balans per  

 31 december 2014 door Bert Schmitz. 

 Verslag Kas Commissie 

 Décharge penningmeester 

 Presentatie begroting 2015 

 Voorstel bestuur ter vaststelling van de 

 contributie en de consumptieprijzen in 2015. 

9. Ledenadministratie en beleid,  uitreiking van de “Van 

Berckelschaal”. 

10. Bestuurssamenstelling 

 Geen wijzigingen.  

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

 

 

Rob Baltissen 

secretaris TC Keerweide.  
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Activiteitenkalender 2015 

 

Januari 

04-01   11.00-14.00u Nieuwjaarsbijeenkomst 

31 jan   Winteractiviteit jeugd 

Februari 

08-02    10.30u Algemene Ledenvergadering met koffie en vlaai. 

Maart 

26-03    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 

27-03    19.00u Senioren: afhalen spelerspasjes 

   19.00u Senioren: aanvoerdersavond 

   20.00u Senioren: Introductie nieuwe leden  

   20.00u Instructie nieuwe bardienstmedewerkers 

29-3   10.00u: Openingstoernooi “Dag van Keerweide” 

April 

01-04   13.30-17.00u Jeugd: Openingstoernooi Basisschooljeugd  

  mini/driekwart en grootveld1) 

05-04 ?   Start competitie (zie bijlage voor de speeldata) 

Mei  

25-5   Familie toernooi 

Week 18  Voorronden Limburgse Jeugdkampioenschappen t/m 14 jaar 

31-05   afsluiten competitie 

Juni  

14-06   10.00 u Senioren Koppeltoernooi 

17-06       Husseltoernooi jeugd  

Juli 

01-07       Husseltoernooi jeugd 

07/12-07  Invitatietoernooi 

Week 31   Putterstoernooi  

Augustus 

08-08   Thuisblijverstoernooi 

24/26-08  Zomertennisdagen 

September 

?   18.00u BaCordi Toernooi  

19-08   20.00u vrijwilligers feestavond 

Grote clubactie  

Week 36, 37, 38 Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Enkel  

  Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Dubbel 

27-09   Afsluitingstoernooi 
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Oktober  Herfst activiteit jeugd 

December 

29 dec.    Kersttoernooi jeugd 

 

De data van het Sponsortoernooi en de Drie Steden Meeting volgen in de  

loop van het nieuwe tennisseizoen. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Data District en Regiocompetitie Voorjaar 2015 Zuid 

 

 

Week 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

                    

Maandag   6-apr 13-apr 20-apr   4-mei 11-mei 18-mei   

Dinsdag   7-apr 14-apr 21-apr 28-apr   12-mei 19-mei 26-mei 

Woensdag   8-apr 15-apr 22-apr 29-apr    13-mei 20-mei 27-mei 

Donderdag 2-apr 9-apr 16-apr 23-apr 30-apr      21-mei  28-mei 

Vrijdag 3-apr 10-apr 17-apr 24-apr 1-mei    15-mei   29-mei 

Zaterdag 4-apr 11-apr 18-apr 25-apr   9-mei 16-mei   30-mei 

Zondag 5-apr 12-apr 19-apr 26-apr   10-mei 17-mei   31-mei 

                    

Inhaal-dagen 20 21 22 23      
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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 

 Bas den Dekker   046-4745593 

 Frans Kengen  046-4744262 
 Fred Odekerken  046-4755142 

 Jan  Schra  046-4231480  

 Berry Peters  046-4747981 
 Aloys Rutten  046-4751204 

 Pierre Timmers  06-25543439 

 

 Jeugd Commissie: 

 Pieter Vogels (voorzitter)  046-4754953 

 Monique Bisschop  06-15669579 
 Audrey Eijsvogels  046-4754922 

 Gwen Engelen  046-4107388 

 Maud Gerets  046-4743663 
 Sonja Langen  06-52044531 

 Remco  Snippe  06-46415708 

 Inge Spauwen  046-4756676 

 

 Clubhuis Commissie: 

 Vic  Leunissen   046-4751815 
 Els  Spronk           046-4758181 

 Carla  Bockting  046-4751275 

 Ron/Mascha  Kroeze      046-4749370. 

  

 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 
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