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Verslagen afzonderlijke commissies 2020/2021 
 
Technische Commissie  
 
We kunnen terugkijken op een goed 2020 en 2021, hoe gek dat ook mogen klinken doordat het 
Coronavirus haar stempel heeft gedrukt op de maatschappij, sport in het algemeen en op BRZ en 
haar leden. Natuurlijk, competitie werd uitgesteld of zelfs niet gespeeld. Teams die hoopten te 
kunnen gaan spelen, hebben uiteindelijk niet kunnen spelen. Trainingen die vaak niet door 
mochten gaan. Het was reageren en zo veel mogelijk proberen te anticiperen op wat kon en wat er 
zou kunnen. Tevreden kunnen we echter zeker zijn met een aantal zaken! 
 
Na onze eerste succes met start to tennis in 2019, hebben we daar optimaal van kunnen profiteren 
in 2020 en 2021. Het heeft geleid tot ruim 150 nieuwe tennissende leden! 
Met Ramon Lacroix als hoofdtrainer hebben we weer een echte clubman, die naast het verzorgen 
van de trainingen als vraagbaak en aanspreekpunt zorgt voor verbinding binnen de club. De 
betrokkenheid bij diverse activiteiten en ontwikkelingen (van padel en wintertennis in de luchthal, 
tot sponsoring) maakt Ramon een belangrijk steunpunt van de vereniging.  
 
Paul Boesten die met zijn ervaring als voorzitter en zijn nimmer aflatend enthousiasme voor tennis 
en de club inmiddels bijna 200 personen onder zijn hoede heeft gehad en de beginselen van tennis 
heeft bijgebracht. Fantastisch! Het start to tennis programma is verder uitgewerkt met 
opvolgtrainingen, gezamenlijke bijeenkomsten met een hapje eten. Verbinding is het key-woord. 
Samen willen zijn, dat lukt ons allemaal best goed! 
 
De laddercompetitie heeft mensen bij elkaar gebracht, zeker de nieuwe leden.  
Joop Broens heeft menig uur getraind met de huidige nummer 1 van de wereld bij de Quad-
wheelchair mannen op onze hardcourtbaan. In 2021 omgedoopt tot Sam Schröder Court. 
 
Het zomerlidmaatschap vond gretig aftrek; aan alles zien we dat tennis een goede optie is voor 
teamsporters die op zoek zijn naar een leuke nieuwe sport voor iets minder fysieke belasting. En 
bovenal, een leuke nieuwe vereniging. Want dat mag toch wel als een groot succes gezien worden: 
De KNLTB heeft onze vereniging uit Limburg gekozen en genomineerd als Beste club van het jaar 
2021!! Een groot compliment aan alle leden, vrijwilligers en betrokkenen!! We zijn op de goede 
weg, met elkaar. Op naar 2022!! 
 
Ook een woord van dank aan trainers en leden die bij de lessen hebben ondersteund! Voor 2022 
zullen we Kim Janssen, Judy Janssen en Guus Jetten (voor Padel) vaker als trainer op de baan zien.  
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Doelen voor 2022: Start to tennis op niveau houden voor iedereen, trainingen op niveau voor 
iedereen houden, verdere toename van competitiespelers, Start to tennis voor 60-plussers en meer 
instroom van jeugd onder de 18 jaar.  
 
Toernooicommissie 
 
Het BRZ-Tisaco Tennistoernooi zou editie 25 mee gaan maken in 2020, maar dat heeft helaas nog 
niet zo mogen zijn. Ook in 2021 heeft de toernooicommissie moeten besluiten editie 25 niet door 
te laten gaan, omdat het niet mogelijk leek om er een echt feestje van te maken. Maar om nu 
helemaal niks te doen. Het werd een BRZ only editie, en met ruim 80 BRZ’ers een hele leuke 
editie!! Het 11+ mixtoernooi (waarbij de speelsterkte combinatie van het dubbelkoppel minimaal 
11 of hoger moest zijn) was een waar succes!! We zijn blij dat we iets hebben gedaan voor de club, 
maar kijken nu al uit naar week 29! Van 17 tot en met 25 juli gaat het dan hopelijk echt gebeuren, 
de Silver edition van het BRZ-Tisaco Tennistoernooi! Editie 25, mét padel!!! 
 
Activiteitencommissie 
 
Vanwege de corona-restricties konden we in 2020 en 2021 op recreatief gebied helaas minder 
activiteiten door laten gaan dan we gewild hadden. Toch hebben we, met in achtneming van alle 
maatregelen, en met hulp van diverse vrijwilligers, een aantal leuke activiteiten kunnen 
organiseren, waaronder: 
- Spooktocht 
- Kennismaking voor nieuwe leden 
- Wandeling 
- Digitale pubquiz 
- Opening zomerseizoen 
- Pasdagen nieuwe clubkleding 
- Maandagavond mix 
- Juniorenmiddag 
- Racketavonden op vrijdag 
- Ladies Day 
- Dames avond 
- Herenavond 
- Pubquiz tijdens Tisaco Light toernooi 
- Seniorentennis 
- Opening ballonhal 
- Smartlappenfeest 
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De activiteiten die door konden gaan, werden goed bezocht. Dank aan iedereen die hier zijn of haar 
steentje aan heeft bijgedragen! Inmiddels is er een activiteitencommissie in het leven geroepen die 
al heel enthousiast plannen maakt voor leuke activiteiten voor 2022, zodra het weer kan en mag. 
 
Accommodatiecommissie  
● Kantine 
2020 en 2021 verliepen anders dan wat we er ons van gedacht hadden. Begin 2020 kwamen Rini en 
Peter als nieuwe gezichten voor onze gezamenlijke kantine.  Ondanks een moeilijk jaar met veel 
beperkingen gaf het een nieuwe impuls en lieten de weken dat we wel open konden de potentie 
van de kantine zien. Eind 2020 besloten Rini en Peter dan ook ondanks alle beperkingen hun 
overeenkomst met 2 jaar te verlengen tot eind 2022. 2021 werd echter een vergelijkbaar jaar en 
geheel onverwacht kwam eind 2021 een bericht van Rini dat ze er vanwege haar gezondheid mee 
wilde stoppen. Dus zijn we op dit moment nog op zoek naar een opvolger. Daarnaast loopt er ook 
al 2 jaar de discussie over de huur van de kantine met stichting de Haamen en gemeente. Een 
discussie waarbij er weinig begrip voor onze situatie is, de houding van de Haamen en gemeente 
zeer star is en waarover zeker nog niet het laatste woord gezegd is. Al met al twee moeilijke jaren 
en waarbij we in 2022 weer opnieuw kunnen starten. 
 
● Ballonhal & Padelbanen 
In 2020 is in een extra ALV besloten om door te gaan met het project ballonhal en padelbanen. 
Gedurende het jaar werd duidelijk dat ons tijdspad voor de gemeente te ambitieus was. Verder gaf 
de gemeente aan dat wij als vereniging geen padelbanen mochten aanleggen omdat alle “vaste” 
voorzieningen als eigenaar de gemeente moet hebben. Daarbij werd wel uitgesproken dat de 
gemeente wel bereid was de investering te doen in 2 padelbanen. Ondertussen liepen de alle 
voorbereidingen voor de ballonhal om in elk geval in 2021 deze te kunnen realiseren. Na veel 
overleggen met gemeente, financiers en Polyned werd deze in het najaar gerealiseerd en hebben 
we met veel hindernissen deze winter voor het eerst binnen op ons park kunnen tennissen. Het 
project is zeker nog niet klaar en we hebben veel geleerd van ons eerste seizoen, maar in 2023 
zullen de restwerkzaamheden worden afgerond en kunnen  we de komende tientallen jaren 
genieten van onze eigen hal.  
Door de gemeente is er in 2021 besloten tot de aanleg van 3 padelbanen die voor 1 april klaar 
moeten zijn. Dit heeft heel veel voeten in aarde gehad en zou zeker zonder de inzet van de 
ballon/padel commissie niet gebeurd zijn.  
 
Algemeen 
Met de gemeente is de afspraak gemaakt om een  nulmeting te doen begin 2022 om alle 
achterstallig onderhoud en defecten in beeld te brengen.  
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Parkcommissie 
De parkcommissie heeft ook de afgelopen jaren ondanks corona ons park goed onderhouden en 
plantenbakken geplaatst. Verder is er een heus hotel gerealiseerd, in dit geval voor de bijtjes en 
andere insecten.  

 

Jeugdcommissie 2022: 
 

Het afgelopen jaar werd getekend door corona. Veel activiteit was niet mogelijk en voor delen van 

het jaar lag tennis en/of nevenactiviteiten stil. Hierdoor zijn we ook als jeugdafdeling geraakt en 

hebben we niet kunnen bieden waar we als vereniging op hoopten.  

Recentelijk heeft er een verandering plaatsgevonden met betrekking tot de invulling van de 

jeugdcommissie. Kim Janssen heeft hierbij de jeugdcommissie verlaten en daarvoor is Emiel 

Horsten toegevoegd aan de commissie. We hopen het aankomende jaar de commissie nog iets te 

vergroten om zo de verantwoordelijkheden en last nog iets meer te spreiden.  

We blikken dus terug op een moeizaam 2021. Desalniettemin is er ook vooruit gekeken. Zo gaan 

we vanaf dit jaar werken met jaaragenda’s die maandelijkse jeugdactiviteiten tijdig weergeven en 

continuïteit zal bieden aan het aanbod voor de jeugd als het gaat om activiteiten en extra 

momenten van (wedstrijd)tennis. Ook zal er getracht worden nog dit jaar het BRZ kamp een nieuw 

leven in te blazen en terug te laten keren op de agenda.  

Sponsorcommissie 

Nadat in 2019 nieuwe sponsorpakketten zijn opgemaakt om nieuwe richting te geven aan de 
benadering van sponsoren en sponsorgelden, werden deze plannen natuurlijk ondermijnd toen in 
2020 het coronavirus haar intrede deed. Een belangrijke eerste geste is vooral geweest dat in een 
periode waar heel Nederland financieel zware/zwaardere tijden kende, de club sponsoren vrij heeft 
gehouden van het betalen van sponsorgelden in het jaar 2020.  
We hebben afscheid genomen van enkele trouwe sponsoren waaronder Brasserie ’t Schip en 
Sjeunkes kindermode & kinderschoenen. Na jaren van sponsoring kunnen we niet anders zijn dan 
dankbaar voor deze ondersteuning! 
 
Met trots mogen we vermelden dat nieuwe sponsoren zich hebben verbonden aan de vereniging 
en verwelkomen we: 
- Maison D’Elfant, Beek – Slijterij & delicatessen 
- Bakkerij Martens, Beek  
- Square bodyfashion, Beek – bad-, nacht- en ondermode. 
- Horsten Financieel Advies, Beek 
- Sterck Wonen, Beek – woningverkoop, -verhuur, -beheer 
- Foox – Groothandel in food & non-food 
 
Dank aan alle sponsoren voor hun steun ook weer in deze afgelopen twee onzekere jaren! 
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In 2022 gaan we verder met wat in 2021 gerealiseerd is, een uitbreiding van de sponsorcommissie. 
Samen met Ruud Maes zullen Ramon Lacroix en Rick Perk de sponsorcommissie gaan bemannen. 
Dit jaar worden de sponsorpakketten meer op maat gemaakt dan voorheen. Rick, Ramon en Ruud 
zullen dit gaan ontwikkelen en het aantal sponsoren zo hopelijk verder uitbreiden.   
 
 


