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Nieuwe bespanning nodig??? 
 

Bel of app Thijs en hij haalt je racket op uit onze  

tenniskantine en levert die daar ook weer af. 

Kosten € 15,00 

 

Thijs Inja: 06-55821017 
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De redactie in actie……. 

Post voor de redactie 
vóór 27 april aanleveren 

bij: 
 

clubblad@tvwpd.nl 
Burg.Hackstraat 15 

4471 BL Wolphaartsdijk 

 

Beste leden, 

 

Als het zonnetje zo schijnt als vandaag dan heb ik ontzettend veel 
zin om een balletje te slaan. We hebben al een paar keer overdag  
partijtjes gespeeld en op dinsdagavond komen de vaste liefheb-
bers, gelokt door de clubapp en de baanverlichting, een balletje 
slaan. Op zondag wordt ook regelmatig gespeeld en zo gaan we 
zachtjes aan de voorjaarscompetitie tegemoet. Het leukste wat er 
is, je meten aan tegenstanders en liefst van andere verenigingen. 
Nou is er sinds vorig jaar een meetpunt bijgekomen, namelijk de 
Baas en zijn madam Open. De hoofdsponsor gaat nog een jaar door 
en we gaan het aantal disciplines uitbreiden. In het volgende club-
blad zullen we vast de nieuwe poster kunnen tonen. 

Naast de verschillende activiteiten die de tc op de rol heeft staan 
wil ik toch de laddercompetitie benoemen. Er kan nog tot april ge-
speeld worden voor de einduitslag van het eerste jaar. Wil jij op 
het bovenste treetje komen daag dan snel je tegenstanders uit. 

Week 11 komen de nieuwe ledenpasjes en wil jij aan competities en 
toernooien meedoen dan heb je die echt nodig. Zorg dat voor die 
tijd je contributienota betaald is. 

In dit nummer staan de kantinedienst– en schoonmaakdienst sche-
ma’s. Zet jouw beurten in je agenda en houd deze in de gaten. Ver-
geten is je clubgenoten teleurstellen! 

Zoals gebruikelijk tref je in dit eerste nummer de uitnodiging voor 
de algemene ledenvergadering. We hopen op een grote opkomst, 
dus noteer deze datum ook in uw agenda. 

Veel plezier en een sportief en succesvol tennisseizoen! 

      Groetjes Sylvia. 

 

De Rabobank Clubkas Campagne 2018 gaat op 8 december 2017 van start. Verenigingen en stich-
tingen die klant én lid zijn van Rabobank Oosterschelde en voldoen aan de criteria en voorwaarden 

kunnen zich vanaf 8 december tot en met 1 maart 2018 inschrijven voor deelname.                                                                                         
Via deze campagne steunt Rabobank Oosterschelde verschillende verenigingen en stichtingen. Onder het motto 
‘een aandeel in elkaar’ maken we verbinding met onze klanten, leden en de samenleving.                                 
Tijdens de Clubkas Campagne verdeelt Rabobank Oosterschelde maar liefst €120.000,- onder de verenigingen 
en stichtingen die klant en lid zijn van Rabobank Oosterschelde. Niet de bank zelf, maar onze leden verdelen dit 
donatiebudget. Na de inschrijfperiode die loopt vanaf 8 december 2017 tot en met 1 maart 2018 vindt er een 
stemperiode plaats van 4 april tot en met 16 april waarin de leden van onze bank hun stem uit kunnen brengen op 
hun favoriete vereniging of stichting.               
Voor leden betekent dit: ledeninvloed in de meest zuivere vorm. Voor verenigingen en stichtingen: hoe meer 
stemmen, des te hoger is de bijdrage die aan de club wordt uitgekeerd.                  

Nadere info zullen wij in samenwerking met de vvWolfaartsdijk binnenkort aan u mailen. 
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Beste leden, 
  
De winterperiode loopt op zijn eind. De banen hebben er nauwelijks uitgelegen maar door 
de vele regenval was het gebruik niet intensief. We starten 3 maart 2018 met een aftrap 
voor het nieuwe seizoen . Op die dag het Roland Garros tennistoernooi en een maand later 
het WPD Paastoernooi. Eens kijken of de conditie en techniek weer wat kan worden opge-
vijzeld dus schrijf in. Het beloven wederom gezellige dagen te worden met uiteraard ook 
aandacht voor de inwendige mens.  
 
2 maart a.s. is de jaarlijkse ledenvergadering waarin wij als bestuur verantwoording af-
leggen over het gevoerde beleid en voor de toekomst. Er is veel gebeurd het afgelopen 
jaar met als hoogtepunt toch wel het 1e Den Baas en z'n Madam Open Tennistoernooi. 
Vanwege het grote succes hebben sponsor en vereniging besloten dit jaar het 2e toernooi 
te organiseren maar nu met meerdere disciplines ( HD,DD en GD) in verschillende speel-
sterktes. We hopen uiteraard op meer deelname van onze eigen leden maar ook van ande-
re verenigingen.   
 
De TC heeft de agenda van alle toernooien in januari aan u allen verstuurd dus noteer ze 
aub in de agenda.  
Tevens is er veel vernieuwd in de inrichting in de kantine wat zeker de gezelligheid ten 
goede komt.  
Helaas lopen we in ledental terug en dat is natuurlijk vreselijk jammer ook al loopt dit in 
de pas met landelijke cijfers. Natuurlijk heeft dit gevolgen voor onze liquiditeit en heb-
ben wij als bestuur gezocht naar oplossingen. Wellicht is er wat via de wandelgangen 
doorgekregen dat we in gesprek zijn met de Voetbalvereniging Wolfaartsdijk om te on-
derzoeken of een Omni vereniging tot de mogelijkheden behoort. Dit en nog een aantal 
zaken willen we graag verwoorden in de ALV dus hopen we op een grote opkomst.  
 
Na vele jaren als bestuurslid heeft Harry van Zantwijk te kennen gegeven zijn functie 
eind 2018 neer te leggen. Harry erg veel dank voor de jaren dat je actief was voor de 
club!  
De laddercompetities hebben leuke partijen opgeleverd maar er kunnen er best nog veel 
meer leden zich opgeven. De drempel is niet groot en het spelen van wedstrijden maakt je 
een betere tennisser.  
De jeugdcommissie is deels van bezetting veranderd en is al actief geweest in januari.  
Voor 2 maart staat de volgende op de kalender om onze jonge leden een leuke middag te 
bezorgen.   
 
Door onze  sponsoren hebben we veel kunnen verwezenlijken op ons tennispark waarvoor 
onze hartelijke  dank!    
Tot slot wens ik u veel tennisplezier toe dit jaar en hopelijk tot binnenkort op de baan of 
tijdens de ALV.  
Veel leesplezier in ons clubblad  
 

Machiel van der Baan 
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06-03 Harry van Zantwijk 

13-03 Ellen van Zantwijk 

20-03 Jannie Jansson 

27-03 Wil van Aartsen 

03-04 Claudia Crucq 

10-04 Silvana Bauer 

17-04 Petra van de Vrie 

24-04 Wilbert Sandee 

01-05 Patricia Wondergem 

08-05 Danny op ‘t Hof 

15-05 Martin van der Poel 

22-05 Sander Vlieland 

29-05 Leo Strijd 

05-06 Marja Noteboom 

12-06 Marcel de Cock 

19-06 Jan van Renssen 

26-06 Jack Koeman 

03-07 Jeanette Koeman 

10-07 Lenie de Kok 

17-07 Janine Sinke 

24-07 Rob Huisman 

31-07 Jana Huisman 

07-08 Jeanet de Jonge  

14-08 Marco van Oosten 

21-08 Agnes Filius 

28-08 Inge Lefevre 

04-09 Machiel vd Baan 

11-09 Wijnand den Engelsman 

18-09 Jacques Deijnen 

25-09 Gre Labruyere 

02-10 Dennis Bosch 

09-10 Sandra Bosch 

16-10 Jan Blok 

23-10 Marjan Blok 

30-10 Emiel de Witte 

06-11 Misa Lekoska 

13-11 Ronald Kloet 

20-11 Rianne Kloet 

27-11 Sandra Geerts 

Beste leden, 
Hiernaast de kantinediensten voor de dinsdagavonden. De don-
derdagavonden zijn vervallen. De kas/sleutels kunnen bij Sylvia 
opgehaald worden, zie bijgaande uitleg. 
Op donderdagavond kan geladderd worden, zo niet kunnen we 
gewoon vrij spelen. Geef een berichtje op de clubapp om spelers 
op te roepen. 
(Aanmelden voor de clubapp kan via Sylvia.) 
 

 

Noteer jouw kantinedienst op je kalender en mocht je niet op 
deze datum kunnen, ruil dan zelf met iemand die wel kan.  

Zaterdag  

05-05 Dennis Bosch 

12-05 Jacques Deijnen 

19-05 Harmen de Kok 

26-05 Rianne Kloet  

02-06 Sylvia Katsman 

09-06 Harry van Zantwijk 

16-06 Machiel van der Baan 

23-06 Marja Noteboom 

30-06 Mathijs Bosch 
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Kantinedienst TV WPD 
 
Kas en sleutels ophalen bij Sylvia Katsman, Burg.Hackstraat 15. Even appen of bellen wan-
neer je erom komt en weer terugbrengt (06-15535143 of 581144). Bij afwezigheid van 
Sylvia kun je deze bij Harry van Zantwijk ophalen, Molendijk 18 (06-29021122 of 
581649). 

 
Er zit € 100 in kas, niet meetellen bij de opbrengst die je invult op het formulier 
met de datum, je naam en het aantal spelers. 
 
Sleutelbos: Sleutel hek, kantine, schuur, berghok en verlichting. 

 
Op dinsdagavond aanwezig om 18.50 uur tot 22.30 uur, indien je eerder weg moet even 
overleggen met de aanwezigen en de kas overdragen. 
 
Op zaterdagmiddag aanwezig om 13.50 uur tot 18.00 uur, indien je eerder weg moet even 
overleggen met de aanwezigen en de kas overdragen. 
 
Wat te doen: 

Het hek en de kantine openen. 
     De verlichting aanzetten (op de draaiknoppen drukken voor in de kantine en aan continu   

voor onder de luifel buiten). De verlichting in de kleedruimtes en wc’s werken automa-
tisch. 
Baanverlichting aanzetten met het kleine sleuteltje aan de sleutelbos. 
De verwarming hoger zetten (thermostaatklok op 19°C zetten).  
De partijen indelen, gebruik hiervoor de formulieren op de grote koelkast. 
Koffiezetten, even vragen hoeveel mensen er koffie willen. (Voor een hele pot koffie 
1½ schep koffie.) Minder dan 5 bakken, dan kan de senseo gebruikt worden. 

     Afrekenen zoveel mogelijk contant. Er kunnen nota’s gebruikt worden (naam, datum, 
handtekening). Bonnetjes uit de kas op de bar leggen. 
Vaatwasser leeghalen. 
Bij wijnflessen de datum van openen noteren op de fles. 

 
Na het spelen: 

Toezien dat de banen worden geveegd. 
Baanverlichting uitdoen. 

 
Voor het verlaten van het pand/terrein: 

Vaatwasser vullen en draaien. Vaatwastabletten in het keukenkastje. Vaatwasser op 
115 min === zetten en op start drukken. (Blauw licht brandt onderaan en je hoort het 
water lopen) ‘sAvonds draaien is geen probleem.  
Gebruikte koffiezetapparaat/senseo/tosti/magnetron schoon achterlaten. 
Voorraad aanvullen. Let op houdbaarheidsdata!!! Tekorten melden bij Sylvia. 
Kantine vegen. 
Verlichting kantine, luifel (uit continu) en voorraadkasten uitdoen. 
Verwarming terugdraaien naar 14°C. 

N.B.: Laatstgenoemde taken kun je samen met de laatste bezoekers doen, zodat je 
niet alleen weg hoeft. 

 
Kas (opgemaakt) en sleutels terug naar Sylvia. 
 

Ben je verhinderd, zorg dan zelf voor een vervanger. 
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Schoonmaakdienst 

19-02 en 09-07 Sandra Geerts 0637229329   * 

19-02 en 09-07 Misa Lekoska 222506 

26-02 en 16-07 Jannie Jansson 582010            ** 

26-02 en 16-07 Wil van Aartsen 581509 

05-03 en 23-07 Wilbert Sandee 581562            * 

05-03 en 23-07 Silvana Bauer 0654698163     

12-03 en 30-07 Jeanet de Jonge 0627179140    ** 

12-03 en 30-07 Sylvia Katsman 581144   

19-03 en 06-08 Jack Koeman 561397           

19-03 en 06-08 Jeanette Koeman 561397 

26-03 en 13-08 Ronald Kloet 581992            * 

26-03 en 13-08 Rianne Kloet 581992            

02-04 en 20-08 Leo Strijd 0615386848    ** 

02-04 en 20-08 Martin van der Poel 0653548961 

09-04 en 27-08 Lenie de Kok 581265            * 

09-04 en 27-08 Jan van Renssen 581867             

16-04 en 03-09 Marjolein Janse 581279            ** 

16-04 en 03-09 Patricia Wondergem 0614128121       

23-04 en 10-09 Marcel de Cock 0621941666      

23-04 en 10-09 Janine Sinke 0653286904 

30-04 en 17-09 Rob Huisman 582001            * 

30-04 en 17-09 Jana Huisman 582001            

07-05 en 24-09 Emiel de Witte 581383            ** 

07-05 en 24-09 Marco van Oosten 502594 

14-05 en 01-10 Agnes Filius 0620945584    * 

14-05 en 01-10 Inge Lefevre 581368 

21-05 en 08-10 Jacques Deijnen 581931             ** 

21-05 en 08-10 Gre Labruyere 581931 

28-05 en 15-10 Machiel vd Baan 581950 

28-05 en 15-10 Wijnand d Engels-
man 

0653567383 

04-06 en 22-10 Dennis Bosch 581868           * 

04-06 en 22-10 Sandra Bosch 581868 

11-06 en 29-10 Jan Blok 581205           **   

11-06 en 29-10 Marjan Blok 581205 

18-06 en 05-11 Danny op ‘t Hof 0624755671    * 

18-06 en 05-11 Claudia Crucq 0613547145 

25-06 en 12-11 Marja Noteboom 582116             ** 

25-06 en 12-11 Petra vd Vrie 581551              

02-07 en 19-11 Harry van Zantwijk 581649             

02-07 en 19-11 Ellen van Zantwijk 581649 

Ook hier geldt: 
 
Ben je verhinderd...zelf ruilen…. 

Je maakt schoon met degene waar-
mee je in het gele of  witte vak staat. 
De persoon bovenaan  is degene die 
even belt, ook voor de sleutels. 
Succes! 
 
*vetgedrukt: ramen zemen   binnen 
**vetgedrukt: ramen zemen buiten 
 
Let op op welke datum het sterretje 
staat en let ook even op dat je 2x op 
staat voor de poetsdienst! 
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Schoonmaakdienst TV WPD 
 
De sleutels ophalen bij Sylvia Katsman, Burg.Hackstraat 15. Even appen of bellen wan-
neer je erom komt en weer terugbrengt (06-15535143 of 581144). Bij afwezigheid van 
Sylvia kun je deze bij Harry van Zantwijk ophalen, Molendijk 18 (06-29021122 of 
581649). 
 
Sleutelbos: Sleutel hek, kantine, schuur, berghok en verlichting. 
 
Wanneer? Op maandagavond vanaf 19.00 uur of in overleg met je schoonmaak-partner. 
 
 
Wat te doen: 

 
Wc’s schoonmaken. 
 
Douches 3 minuten met heet water laten doorspoelen om legionella te voorkomen.  
(In het competitieseizoen niet nodig.) 
Douches schoonmaken. 
 
Kleedkamers, kantine en keuken stofzuigen en met de leifheit vloerwisser schoon- 
maken.  
Als de stofzuigerzak vol is verwisselen aub. Nieuwe liggen in de voorraadkast. 
 
Keukenblok, bar schoonmaken. 
Koffiezetapparaat/senseo controleren (filter/pad eruit) en schoonmaken. Water- 
koker, indien nodig. ontkalken. 
 
Tafels, stoelen schoonmaken. 
 
Prullenbakken legen en schoonmaken. Nieuwe zakken erin. Volle zakken in de grijze  
kliko. 
 
Ramen binnen zemen. 
Ramen buiten zemen. 
 
In het schema staat wanneer. 

 
NB: Extra zaken: koelkasten, diepvries, kasten worden tussendoor schoongemaakt door 
Sylvia, Marja en vrijwilligers. 
 

    Ben je verhinderd, zorg zelf voor vervanging. 
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Voorjaars/zomer competities 2018 

Voor 2018 hebben de volgende teams zich aangemeld: 

Vrijdag avond (start 6 april) 

Heren WPD1 (In de 1e klasse gebleven.)              
Machiel van der Baan (captain), Wijnand den Engelsman, Emile de Witte, Mathijs Bosch, 
Dennis Bosch, Jacques Deijnen, Richard van de Vrie.              

Dames WPD1 (In de 2e klasse gebleven.)              
Sylvia Katsman (captain), Agnes Filius, Patricia Wondergem, Misa Lekoska, Marjolein Jan-
se, Claudia Crucq, Jeanette Koeman, Inge Lefevre, Marja Noteboom, Petra van de Vrie, 
Sandra Geerts, Elsa Adema (competitielid) 

Dinsdag morgen (start 10 april) 

Dames WPD1 (van de 2e naar de 1e klasse gezet.)          
Jannie Jansson (captain), Marjan Blok, Ellen van Zantwijk, Rianne Kloet, Sandra Bosch, Syl-
via Katsman.                    

Dames WPD2 (in de 2e klasse gebleven.)               
Jana Huisman (captain), Janine Sinke, Lenie de Kok, Marja Noteboom, Petra van de Vrie, 
Inge Lefèvre. 

Woensdag avond (start 9 mei) 

Dames WPD1 (Van de 3e naar de 4e klasse gezet.)            
Sylvia Katsman (captain), Elsa, Inge Lefèvre, Marja Noteboom, Lenie de Kok, Petra van de 
Vrie, Jannie Jansson, Agnes Filius, Sandra Bosch, Elsa Adema (competitielid). 
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De volledige indelingen worden in maart bekendgemaakt 
door de KNLTB. 

Had jij je opgegeven en sta je er niet bij, of had je 
mee willen doen en nog niet aangemeld? Laat dit even 
aan de betreffende captain weten. De KNLTB heeft de 
invalregels versoepeld waardoor dit geen problemen zal 
opleveren. Zie hieronder. 

Alle competitiespelers 
veel plezier en succes! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

WWW.AUTOSINKE.NL 
 

Scottweg 5 - 4462 GS Goes - T 0113-586363 - F 0113-586333  
info@autosinke.nl 

AUTOBEDRIJFSINKE 

- 75 jaar ervaring  
- Nieuwe auto’s en  
   kwaliteitsoccasions  
- Onafhankelijk  
- Bedrijfswagens  
- Onderhoud en APK  
- 65 jaar BOVAG lid  
- Altijd tijd voor vrij- 
  blijvend advies 

 
 
 

Rabobank 
Een bank met ideeën. 

Agnes Filius FFP BBA 

Financieel adviseur | directeur 

T    (0113) 74 57 08 

M   (06) 2094 55 84 

E     a.filius@llfinance.nl 

W   www.llfinance.nl 



 

 

Café - Cafétaria 

Voor al uw: 
ambachtelijke friet 

snacks 
ijs - ijstaarten 

drankje 
een lekkere pils bij een partij biljart 

 

Hoofdstraat 67 Wolphaartsdijk 
Tel.: 0113-581312 

Sportiviteit en gezelligheid 
kennen geen tijd 

bij 

Familie Schipper 
 

Vroonlandseweg 47, 4421 BW Kapelle 
Tel. 0113 343315 

 

Zondag t/m donderdag 9.00-12.30 uur 
Vrijdag                         9.00-12.30 uur/13.30-19.00 uur 
Zaterdag                       8.00-12.30 uur/13.30-18.00 uur 
Later in het seizoen passen wij onze openingstijden aan. 

Volop kruidenierswaren 
Zeer groot assortiment vers 

Ruime sortering hengelsport 
Uitgebreide slijterij 

Week– en dagbladen 

Matchpoint voor Spar! 

Onze minimale openingstijden: 

Veerweg 48 Wolphaartsdijk 
tel.(0113)586040, fax(0113)586042 

is de boodschap SPAR 

 Even ontspannen na een partijtje tennis? 

Maak een afspraak bij: 
 
 

 
Koningstraat 9, 4461 AW Goes 

Telefoon: 06-30692097 
Het totaalconcept gericht op de verbetering 

van uw huid! 

Meer informatie : www.salonjeanette.nl 



 

 

Alleen voor kinderen die nog geen lid zijn. 

Let op: gepast schoeisel, dus geen schoenen 

met grof profiel! 

 

 

Graag tot ziens op de 

tennisbanen! 
 
 

TV WPD nodigt kinderen van 

groep 3 t/m 8 uit voor een 

gratis tennisclinic op vrijdag 23 maart 

van 15.00-16.30 uur 



Jeugd TV WPD 
 
Sinds januari 2018 bestaat de jeugdcommissie uit Claudia Crucq, Jelmer van der Baan en 
Sylvia Katsman. Samen hebben zij een voorlopig programma voor 2018 gemaakt en hopen 
hiermee de jeugd wat meer aan de club te binden. 
 
Vooralsnog hopen we via een tennisclinic op 23 maart nieuwe jeugdleden te werven. Het is 
voornaam dat de kinderen eerst tennislessen gaan volgen via TOZ. Deze gecertificeerde 
tennisacademy verzorgt alle tennislessen op maat. Bij afwezigheid van de trainer kan te-
vens een vervangende trainer invallen. 
Omdat je pas na een aantal lessen weet of je het spelletje leuk vindt betalen de kinderen 
tijdens de eerste tennislessen (16 lessen) geen contributie en mogen ze gebruik maken van 
een leenracket en meedoen met de activiteiten van de jeugd. Uiteraard moeten de lessen 
wel betaald worden.  
Dit kan via de site van TOZ: https://tennisorganisatiezuidwest.planmysport.com 
Via facebook is TOZ ook te volgen: http://www.facbook.com/tennisorganisatiezuidwest 
 
Wanneer blijkt dat kinderen tennissen echt leuk vinden kunnen ze lid worden en het reste-
rende deel van het jaar naar rato betalen. 
 
Wanneer u meer info wilt dan geven wij dat graag. 
Met vriendelijke groeten, 
Jeugdcommissie TV WPD 
 
Claudia, Jelmer en Sylvia 
 





 

 

 

KOZ Products B.V. T: 0113218762 
Albert Plesmanweg 3 F: 0113218794 
4462 GC Goes  E: info@kozproducts.com 
   E: info@koz.nl 

 ISM Makelaars…… 
 Uw makelaar in Zeeland! 

 

BAANVERHUUR 
 

De banen worden ver-
huurd voor € 15 per 

uur. Voor meer info: 
 

www.tvwpd.nl 

 

Het adres voor uw sport- of ontspanningsmassage 

 

 

 

 

www.matare.nl 
 

Ook voor Reikibehandelingen en Medical taping. 
U wilt uw hooikoorts klachten verminderen. 

Ik heb positieve ervaring met Medical taping. 
Jan Tavenier 06 – 45 60 13 83 

De zomer tennislessen gaan de tweede week april starten. 

Kijk op TOZ onder het kopje inschrijven of informeer bij onze trainster. 



 
Kennismakingsclinic 18-03-2015 

Als goede buur mogen wij 
in geval van nood gebruik 
maken van de AED reani-
matie apparaat van de 
vvWolfaartsdijk. In de 
kantine hangt de sleutel 
met verdere instructies. 
 
 

Op de si-
te volgt 
meer info! 
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Aan alle leden van de tennisvereniging WPD 
 

 

            Wolphaartsdijk, februari 2018. 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering, welke gehouden wordt op vrij-
dag 2 maart, aanvang 19.30 uur in het clubgebouw aan de Sportweg te Wolphaartsdijk. 

 
 

Agenda 
 

1 Opening. 
2 Notulen van de ledenvergadering d.d. 17 februari 2017. 
3 Naar aanleiding van de notulen. 
4 Mededelingen en ingekomen stukken. 
5 Financieel verslag 2017 penningmeester, begroting 2018. 
6 Verslag kascommissie. 
7 Jaarverslag secretaris. 
 
Pauze 

 
8 Verslag technische commissie. 
9 Verslag jeugdcommissie. 
10 Verslag kantinecommissie. 
11 Verslag terreincommissie. 
12 Verslag redactie clubblad. 
13 Omni vereniging. 
14 Mutaties bestuur/commissies. 
15 Rondvraag. 
16 Sluiting. 

 
 
Namens het bestuur 
Sylvia Katsman 
Secretaris 
 
 
 
 
 
Finaledag Den Baas en zijn 

madam Open 2017 



Pagina 20 TENNISVERENIGING W.P.D. 

  
Datum vergadering 17 februari 2017  
  
Aanwezig 13 leden, waarvan 4 bestuursleden, 
Namens het bestuur: Ronald Kloet, Harry van Zantwijk, Frans Wondergem en Sylvia Kats-
man. 
De leden: Machiel van der Baan, Kees de Kok, Jacques Deijnen, Dennis Bosch, Sandra 
Bosch, Rianne Kloet, Jeanette Koeman, Jannie Jansson, Wilbert Sandee. 
Afwezig met kennisgeving: Patricia Wondergem, Gré Labruyėre, Ellen van Zantwijk, Lenie 
de Kok, Marja Noteboom, Petra van de Vrie, Marjan en Jan Blok, Janine Sinke, Corrie Wil-
leboordse.                                                  
_________________________________________________________  
  
  
Opening  
Ronald opent de vergadering en heet allen van harte welkom. De opkomst is niet groot, 
maar dan kunnen we er misschien snel doorheen, het bestuur kan zich in elk geval verant-
woorden voor het gevoerde beleid.   
  
Notulen van de ledenvergadering d.d. 4 maart 2016  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan de notulist Sylvia Katsman.   
  
Mededelingen en ingekomen stukken  
Marco van Oosten heeft aangegeven te stoppen met zijn functie als vcl 
(verenigingscompetitieleider) per 2019. Hij geeft dit nu aan zodat zijn opvolger de beno-
digde cursus kan volgen (2 avonden).  
  
Financieel verslag penningmeester, begroting 2017  
Harry geeft een zeer duidelijke uiteenzetting op de resultaten van 2016 en begroting 
2017. Een en ander is ook te lezen in het financieel verslag dat aan de leden is toegestuurd. 
Het komt er in grote lijnen op neer dat het positief resultaat is behaald door een combina-
tie van meer gelden binnengehaald door extra spandoeken en acties en door het niet door-
gaan van bepaalde aankopen/aanschaf/ uitgesteld onderhoud. 
De liquiditeit blijft echter zorgwekkend. Door de ledenterugloop zal dit er niet op verbete-
ren. Het is nu opgelost door de sponsorcommissie en uitgestelde aankopen, maar dit is niet 
iets dat structureel moet worden. Ledenterugloop is een landelijk probleem, aldus Ronald. 
Een eventueel tekort opvangen met contributieverhoging is niet de oplossing, maar ook niet 
aan de orde. 
Harry wordt bedankt voor het verslag en de uitleg. 
  
 
Verslag kascommissie  
De kascommissie, bestaande uit Dennis Bosch en Machiel van der Baan, heeft de cijfers ge-
controleerd en goed bevonden. Harry wordt door de algemene ledenvergadering gedechar-
geerd voor het gevoerde financieel beleid. Machiel en Dennis worden bedankt voor de kas-
controle. Dennis blijft nog een jaar in de kascommissie. Machiel wordt bedankt voor zijn 
kortstondige zitting in de kascommissie met een fles wijn. Als nieuwgekozen voorzitter 
mag hij niet meer in de kascommissie blijven. Wilbert Sandee neemt zijn functie over.  
  
Jaarverslag secretaris  
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld, met dank aan Sylvia Katsman.  
  
Verslag technische commissie  
Het verslag ziet er goed uit, met dank aan de tc. Pluim ook voor de tc voor de opbrengsten 
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tijdens de evenementen! Het bestuur was ook zeer verheugd met het voorstel voor 2017 
van de tc. Nieuwe plannen en impulsen zijn goed voor de vereniging. De voorstellen zijn ook 
in werking getreden. De tc blijft in dezelfde samenstelling maar zou nog graag 1 tc-lid er-
bij willen. Sylvia zal contact opnemen met Inge of zij erbij wil. 
  
Verslag jeugdcommissie  
Het verslag staat in het clubblad, met dank aan Sylvia. 
Jana en Sylvia stoppen met de jeugdcommissie en ontvangen een bloemetje. 
De jeugdcommissie kan 1 liefst 2 nieuwe commissieleden gebruiken. 
  
Verslag kantinecommissie  
Geen verdere opmerkingen over de kantine. Met dank aan Sylvia Katsman. 
 
De vergadering wordt opgeschort in verband met het bezoek van burgemeester René Ver-
hulst. Hij komt op aanvraag van het bestuur de Frans Naerebout vrijwilligerspenning uitrei-
ken aan Ronald Kloet voor zijn jarenlange inzet voor TV WPD en dan met name voor de tot-
standkoming van het nieuwe complex. 
  
Verslag terreincommissie  
Ronald bedankt Kees en Harmen de Kok voor hun inzet voor het terreinonderhoud. Harry 
van Zantwijk bedankt voor het verslag. Kees zal contact opnemen met Gerben de Witte om 
de bomenrij weer te snoeien. Verder merkt Kees op dat er na de tennislessen niet wordt 
geveegd en met name niet door de jeugd. Sylvia zal dit aan Silvana doorgeven. 
  
Verslag redactie clubblad  
Sylvia wordt bedankt voor het clubblad.  
  
Uitslag enquête 
Ronald heeft reeds in het clubblad de uitslag toegelicht en nu wil hij nogmaals benadrukken 
dat er democratisch is aangegeven hoe de mensen over bepaalde zaken denken, onder an-
deren de schoonmaak/kantinediensten. Mensen die het er niet mee eens waren hebben hun 
conclusies getrokken en zijn vertrokken. 
 
Niet aanschaffen van zonnepanelen 
Frans geeft een toelichting op het niet aanschaffen van de zonnepanelen. Er bestaat nog 
wel een subsidie, maar gezien onze liquiditeitsprobleem is een investering (die van de re-
servering af zou gaan) momenteel risicovol. Ook het terugvragen van btw kunnen wij als 
vereniging (particulier wel) niet doen. De actie van de Delta is niet meer van toepassing. 
Voor de toekomst is het misschien goed te weten dat elektrisch steeds goedkoper wordt 
en dat panelen uit China ook goedkoper worden. 
 
Mutaties 
Bestuur: Ronald en Frans stoppen en krijgen beiden bloemen voor hun inzet voor de vereni-
ging. Frans licht nog eens toe dat hij wegens zijn privé weinig tijd heeft om te tennissen en 
zich op het complex te laten zien. Dit vindt hij persoonlijk wel wenselijk om in het bestuur 
te zitten. Heren bedankt! 
Machiel van der Baan (voorzitter) en Marja Noteboom (lid van het bestuur) zijn door het 
bestuur voorgedragen om hen op te volgen. De ledenvergadering gaat akkoord. Het bestuur 
is zeer blij met deze benoemingen. 
Overige mutaties zie de commissies hierboven. 
 
   

Rondvraag  
Machiel van der Baan: Bestuur bedankt voor jullie inzet het afgelopen jaar. 
Jacques Deijnen: Hoe verhoudt de contributie zich tot het aantal leden? 
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Frans Wondergem: Verhogen dan heb je kans dat je nog meer terugloop hebt. Verlagen 
misschien toeloop van leden. Kijken naar de contributie bij andere verenigingen met een 
soortgelijk complex. 
Is contributiebedrag een barrière? 
Het gat in de begroting dichten met contributieverhoging is niet goed, aldus Harry van 
Zantwijk. 
Club van 50, het geld hiervoor gedeeltelijk gebruiken voor activiteiten van de jeugd 
(stimulans). 
Jannie Jansson: Vrijdagavond clubavond voor de jeugd in het verleden. Is dat misschien 
iets voor nu? 
Dennis Bosch: Als de opkomst op zaterdagmiddagen tegenvalt is het misschien een idee om 
het voetballidmaatschap weer in te voeren voor juli/augustus? Geeft wel inkomsten en 
wordt misschien een vast lidmaatschap. 
Harry van Zantwijk: Een lid heeft verplichtingen, een voetballidmaatschap niet. 
Punt voor het bestuur. 
Sandra Bosch: Jeugdcompetitie was ook altijd leuk voor de jeugd. Is dat er nog? 
Sylvia Katsman: Jawel. Zal doorgeven aan Silvana. 
Rianne Kloet: Kan het tot 1 soort bier worden beperkt in de kantine? Sylvia en enkele an-
deren zijn het hier niet mee eens. Smaken verschillen, blijft zo. Bij de inkoop wel rekening 
houden met de omzet. 
Harry van Zantwijk: Frans en Ronald hartelijk dank voor jullie inzet! 
Ronald Kloet: Als laatste woord, het was een mooie periode en ik wil het bestuur bedanken 
als team. Iedereen is even belangrijk. Veel succes! 
 
 
Sluiting Ronald bedankt een ieder voor zijn aanwezigheid en inbreng.  

  
Wolphaartsdijk, 23 februari 2017 
Sylvia Katsman, secretaris  
 
 

Financieel verslag 2017 en de begroting over 2018 
 
De leden hebben het financieel verslag en alle bijbehorende bescheiden via de mail ontvan-
gen. In het bestuur is afgesproken dit niet meer in het clubblad op te nemen. 
 

Jaarverslag 2017 
 
Het bestuur bestond uit de volgende personen: 
dagelijks bestuur  voorzitter   M. van der Baan 
dagelijks bestuur  penningmeester H. van Zantwijk 
dagelijks bestuur  secretaris  Mw. S Katsman 
lid van het bestuur     Mw. M. Noteboom 
 
Ereleden 
Mw. C. van Stee, R. van Stee (ere voorzitter) 
 
Lid van verdienste 
S.P. de Haan 
 
Onderscheiden met de Frans Naerebout legpenning 
H. van Zantwijk 
R. Kloet 
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Technische commissie 
mw. R. Kloet, J. Deijnen, M. van Oosten 
 
Competitieleider 
M. van Oosten 
 
Jeugdcommissie 
Mw. S. Bauer, mw. C. Crucq 
 
Ledenadministratie 
H. van Zantwijk 
 
Terreincommissie 
K. de Kok, H. de Kok 
 
Kantinecommissie 
Mw. S. Katsman, H. van Zantwijk 
 
Redactie clubblad 
Mw. S. Katsman 
 
Kascommissie 
W. Sandee, D. Bosch 
 
Sponsorcommissie 
R. Kloet, M. van Oosten, mw. S. Katsman 
 
Vanuit het bestuur 
Het bestuur is in 2017 5 keer bijeen gekomen. Daarnaast zijn er 2 bijeenkomsten met de 
voetbal geweest, waaronder een informatief gesprek bij DWO’15 over het samengaan in 
een omnivereniging. Tijdens de ledenvergadering zullen we u verdere toelichting hierover 
geven. 
Marja en Sylvia hebben een cursus Verenigings Toernooi Leider gevolgd en het examen met 
goed gevolg afgelegd. 
Marja en Sylvia hebben de districtsregiojaarvergadering en een VTL en BG-vergadering 
van de KNLTB bijgewoond. Verder zijn begin 2017 een tweetal vergaderingen met de 
dorpscommissie en het smwo bijgewoond. Vanuit de gemeente is ook nog een inventarisatie 
voor beschikbare ruimte geweest. Ook hebben we de cheque van de clubkascampagne opge-
haald bij de Rabobank. We hebben verder nog een aantal overleggen gehad bij Den Baas en 
zijn madam over het te organiseren toernooi. Daaruit voortvloeiend hebben we verschillen-
de bijeenkomsten gehad met Inge Coppen (ingehuurd als toernooileider) en Sandra van 
Eenennaam (aangestelde als bondsgedelegeerde) om het toernooi te kunnen organiseren. 
2017 heeft helaas de ledenterugloop niet kunnen keren. Per 1 januari 2018 hebben we nog 
maar 62 leden. We hopen in 2018 met de nieuwe jeugdcommissie meer activiteiten te orga-
niseren om basisschoolleerlingen meer te bieden. Een introductieclinic zal de eerste aftrap 
zijn. 
Financieel hebben we geen onverwachte tegenslagen gehad, al was door de ledenterugloop 
de pot niet zo gevuld als gehoopt. De aanleg van wifi, in het bijzonder voor de verwerking 
van data tijdens het open toernooi, heeft een behoorlijke aanslag op onze beschikbare mid-
delen gedaan. Overigens droeg dit toernooi bij tot een behoorlijke financiële boost, met 
dank aan Den Baas en zijn madam. Zo, het is genoemd, onze eerste open toernooi. Het was 
een grandioos succes, zowel sportief, organisatorisch als financieel. De sfeer was geweldig 
mede ook door de inzet van alle aanwezige leden en het prachtige weer. We hopen in 2018 
op weer zo’n prachtig toernooi. De sponsor heeft zijn medewerking alweer toegezegd, daar 
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zijn we ontzettend verheugd over. 
 
Mutaties bestuur en commissies 
Machiel van der Baan is Ronald Kloet opgevolgd als voorzitter. 
Marja Noteboom is Frans Wondergem opgevolgd als lid van het bestuur. 
Silvana Bauer is uit de jeugdcommissie. Jelmer van der Baan en Sylvia Katsman zijn toege-
treden. 
Machiel van der Baan moest door zijn functie als voorzitter uit de kascommissie en is opge-
volgd door Wilbert Sandee. 
 
Sponsoring 
Het bestuur wil alle sponsoren, in welke vorm dan ook, hartelijk danken voor hun bijdragen. 
Wederom vragen wij onze leden uitdrukkelijk om onze sponsoren niet te vergeten wanneer 
zij tot aanschaf van zaken of diensten gaan! 
Leden van de club van 50 ook jullie weer hartelijk bedankt voor jullie bijdrage. Dit jaar 
hebben we uw bijdrage voor de inrichting gebruikt. De kantine ziet er stukken gezelliger 
uit! Terrasstoelen, tafels, etc verhuisd naar het nieuwe berghok op het terras. Canvaspla-
ten aan de wanden, buffetkast, platen op de tafels en op het terras een gezellige (tribune) 
bank. 
Dank aan de leden en sponsoren die prijzen beschikbaar stelden voor verlotingen die tij-
dens evenementen gehouden werden. 
Allen dank voor jullie inzet voor de Rabobank Clubkas Campagne en de Grote Clubactie. 
Vooral de jeugd bedankt hiervoor. Met deze 2 acties hebben we voor onze club veel geld 
kunnen verdienen. 
 
Algemeen 
In 2017 kwam TV WPD uit in diverse competities. 
WPD speelde in het voorjaar met 1 dames vrijdagavondteam, 1 heren vrijdagavondteam en 
2 damesdubbelteams op dinsdag en 1 dames woensdagavondteam. 
Aan de herfstcompetitie deden 1 dames– en 1 heren vrijdagavondteam mee. 
In de winter 2016-2017 speelden 2 damesteams mee, de winter 2017-2018 met 1 dames-
team. 
TV WPD is te vinden op internet via de site www.tvwpd.nl en via facebook. 
Het clubblad is in 2017 in totaal 3 keer uitgekomen. Alle bladen zijn digitaal op de tvwpd 
site terug te vinden. 
 
Het ledenbestand per 31 december 2017 
Het ledenbestand is met 9 personen gedaald tot 62 leden.  
 
Senioren mannen  25  Senioren vrouwen  23 
Junioren jongens    4  Junioren meisjes    1 
Kinderen jongens    8  Kinderen meisjes    1 
 
Tenslotte  
 
2017 had als hoogtepunt het eerste open toernooi. Dieptepunt en zorgelijk is de ledente-
rugloop. We hopen daarom van harte dat door het opgaan in een omnisportvereniging met 
de andere sportverenigingen op het dorp het ledental zal groeien.   
Wij willen alle leden, die zich in welke vorm dan ook hebben ingespannen voor de club, van 
harte bedanken en hopen dat we 2018 nog beter kunnen afsluiten! 
 
Wolphaartsdijk, februari 2018 
Sylvia Katsman, secretaris. 
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Verslag Jeugdcommissie 
Afgelopen jaar hebben we van de jeugdcommissie een drietal evenementen georganiseerd. 
Een filmavondje in de kantine waar we naar Huisdiergeheimen (The Secret Life of Pets) 
hebben gekeken. Een animatie film over een cavia, een kat en drie honden die hilarische 
avonturen beleefden. De kids keken ademloos en hadden zelfs geen tijd om pauze te hou-
den, ze waren reuze benieuwd hoe het avontuur af zou lopen. 
De tweede activiteit was een generatietoernooi ook wel minimaxi genoemd. Een gezellig 
toernooi met ouders, kinderen en aanhang en heel mooi weer dat het geheel completeerde. 
De laatste activiteit was een bezoek aan het Ricoh Open op Kids Day. 
Een hele reis, direct na school de auto in. We hebben er op het centre court een stukje van 
de wedstrijd Cibulova tegen Lottner gekeken. De kinderen hebben er meegedaan aan wat 
activiteiten, zijn er zelf op onderzoek uit geweest en hebben een heuse persconferentie 
bijgewoond waar ze na afloop een handtekening konden scoren. 
Hierna weer terug naar huis maar natuurlijk niet zonder een bezoek aan de Mac. 
In januari van dit jaar heeft er een wijziging plaatsgevonden in de jeugdcommissie, Silvana 
is gestopt en heeft haar stokje overgedragen aan Jelmer van de Baan en Sylvia Katsman. 
De eerste activiteit is al geweest en de tweede staat gepland op vrijdagmiddag 2 maart. 
We hopen jullie dan allemaal weer te zien. 
 
Claudia. 
 

Jaarverslag kantine 
De kantinecommissie bestond dit jaar weer uit Harry van Zantwijk en Sylvia Katsman. De 
kantine bar– en schoonmaakdiensten zijn naar behoren uitgevoerd. 
De dames, Marja, Sandra, Rianne en Sylvia, hebben gaandeweg het jaar hun plannen voor de 
inrichting tot uitvoer gebracht. Met de stemmige bloemstukjes die Marja naar jaargetij-
den en evenementen creëert en in de kantine plaatst, is het een gezellig geheel geworden. 
Allemaal bedankt voor jullie medewerking! 
 
Sylvia 
 

Jaarverslag terreincommissie 
Het park wordt perfect bijgehouden door 
Harmen en Kees de Kok.  
Door de firma Wijnbergen is 1x onderhoud ge-
pleegd. Gerben de Witte heeft de bossages 
wederom gesnoeid. 
Harmen en Kees bedankt voor jullie inzet! 

 
Jaarverslag redactie 
Het redactiewerk wordt door Sylvia Katsman uitgevoerd, met een nacontrole door Harry 
van Zantwijk. Het clubblad is in 2017 3 keer uitgekomen. Ons digitale clubblad is voor ie-
dereen terug te vinden op de site. 
Alle adverteerders van harte bedankt voor uw sponsoring van ons blad. Verder iedereen die 
een stukje voor het clubblad heeft geschreven bedankt hiervoor.  
Naast het clubblad wordt informatie over TV WPD verspreid via de verenigingssite 
www.tvwpd.nl en via onze facebookpagina te weten:  https://www.facebook.com/tvwpd/  
 
Sylvia.  
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Sponsoren 2017 hartelijk dank voor jullie steun! 
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Activiteiten kalender WPD 2018 

Senioren en Junioren 

De technische commissie heeft onderstaande activiteitenkalender aangeleverd. Hiermee 
komen de clubavonden op donderdag te vervallen. Natuurlijk kan er op donderdag geten-
nist worden. Spreek af of zet een berichtje in de clubapp. Op donderdag heeft de lad-
dercompetitie wel voorrang op vrijspelen.  

De kantinediensten op zaterdagmiddag worden door de tc en het bestuur waargenomen. 

Door de zomeravondcompetitie op woensdag zullen 3 of 4 keer de lessen verschoven moe-
ten worden. T.z.t. zal bekeken worden hoe dit ingevuld wordt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens de TC veel tennisplezier in 2018 

Rianne, Dennis en Jacques 

Activiteit Wanneer 

    

Clubavond  vanaf 19.00 uur…. iedere dinsdag 

    

Laddercompetitie april t/m augustus 

    

Clubmiddag vanaf 14:00 uur zaterdag 5 mei 

Clubmiddag vanaf 14:00 uur zaterdag 12 mei 

Clubmiddag vanaf 14:00 uur zaterdag 19 mei 

Clubmiddag vanaf 14:00 uur zaterdag 26 mei 

Clubmiddag vanaf 14:00 uur zaterdag 2 juni 

Clubmiddag vanaf 14:00 uur zaterdag 9 juni 

Clubmiddag vanaf 14:00 uur zaterdag 16 juni 

Clubmiddag vanaf 14:00 uur zaterdag 23 juni 

Clubmiddag vanaf 14:00 uur  Zaterdag 30 juni 

   

Roland Garros toernooi zaterdag 3 maart 

Paas toernooi maandag 2 april 

Den Baas en zijn madam Open 2018 30 juli t/m 5 augustus 

‘sHeerenhoekse Derby toernooi datum volgt 

Clubkampioenschappen start zaterdag 15 september 

Clubkampioenschappen eind zondag 23 september 

Herfsttoernooi zaterdag 17 november 
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Activiteiten kalender WPD 2018 

Jeugd 

De jeugdcommissie heeft een paar activiteiten gepland, waarvan 1 in samenwerking met 
de voetbal. Dit kan doordat Jelmer bij allebei de verenigingen actief is bij de jeugd en 
daar zijn we heel blij mee. 

 24-01 van 15.00-17.00 uur: Spellencircuit met uitreiking attenties voor de verkoop 
van clubloten 

 02-03 van 15.00-17.00 uur: Spellencircuit 

 23-03 van 15.00-16.30 uur: Introductie tennisclinic voor basisschoolleerlingen 

 06-04 van 15.00-16.30 uur: Spellencircuit 

 Mei: Vossenjacht met jeugd voetbal  

 Juni: Minimaxi  

De data en tijden voor laatstgenoemde activiteiten volgen nog. Het programma voor de 
tweede helft van 2018 maken we in het volgende clubblad bekend. 

Claudia, Jelmer en Sylvia 

Ook in 2017 wist 
Hugo Janse de 
meeste clublo-
ten te verkopen 
en werd beloond  
met een leuke 
attentie. 

Hugo bedankt!!! 
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Zaterdag 3 maart 
Roland Garros tennistoernooi en samenzijn! 

Aanwezig: 13.00 uur tot ….? 
Tennissers vanaf 14 jaar. 

Inschrijfgeld € 2 inclusief welkomstdrankje (thee/koffie) 
Iedereen is welkom, ook al tennist u niet mee. 

Wat kunnen we nuttigen?...natuurlijk stokbrood, kaas, wijn en fran-
se uiensoep. 

En dat onder het genot van veel franse muziek, de Chanson. 
Heeft u een verzoekje?....dat wordt gedraaid! 

Heeft u ergens nog een alpinopet? ..... zet 'm op. 
We gaan voor de franse sferen, hapjes, kleding, video & audio. 

  
U komt toch ook? 

Laat het ons weten svp, mail naar: tc@tvwpd.nl 

     
Au revoir, 

Jacques, Rianne 
en Dennis. 

mailto:tc@tvwpd.nl


 

Februari 
  
8 Gré Labruyère   
10  Jesse van der Sluijs            
11 Marja Noteboom              
20 Marco van Oosten   
28  Sandra Bosch    

 

 

Maart 
   
  5  Mitchel Jansen   
  5  Inge Lefèvre    
11  Marcel de Cock            ☺  
13  Jasper in ‘tAnker      
24  Sander Vlieland     ☺ 
27 Sandra Geerts 
 
April 
 
  5  Kilian van de Vrie   ☺ 
13 Luca den Engelsman  
14 Silvana Bauer  
 
 
 

☺ kroonjaar  
 
N.B.: Zijn wij jouw verjaardag vergeten, laat het 
even weten, wordt het de volgende keer ver-
meld 

Mei  
 
2 Wouter Schuit  
5    Wilbert Sandee 
7 Janine Sinke 
11 Jeanet de Jonge  
11   Harry van Zantwijk    
13 Wil van Aartsen   
13  Claudia Crucq   
15 Jan van Renssen   
18 Rob Huisman 
20 Lisa Zandbergen 
22 Ellen van Zantwijk 
29  Miša Lekoska   
 
 

. 




