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Van de voorzitter 

De komende periode wordt voor WTC 

belangrijk met het oog op de toekomst. 

Allereerst zal op de komende Algemene 

Ledenvergadering het voorstel worden 

voorgelegd om de bestaande lampen te 

vervangen door LED lampen. Dit bespaart 

ons heel wat elektriciteit en zo verdient 

deze investering zich snel terug.Of andere 

veranderingen aan ons park of clubhuis ook 

zo effectief zijn, is een terugkerende vraag. 

Daarom heeft het bestuur een groepje 

deskundigen uit de vereniging gevraagd 

een rapport op te stellen over alle 

mogelijke veranderingen die we zouden 

kunnen uitvoeren. Van iedere verandering 

zijn de kosten en baten ingeschat. Omdat 

de grond onder ons park van de gemeente 

is hebben we dit rapport ook aan de 

wethouder gepresenteerd en deze heeft 

ons complimenten gemaakt over de 

deugdelijkheid van dit onderzoek. De 

gemeente maakt zelf ook plannen en 

onderzoekt of het mogelijk en wenselijk is 

om WHC en WTC samen te verplaatsen 

naar industrieterrein H2O. Het is zaak om 

daar onze eigen plannen tegenover te 

stellen. Als er ruimte nodig is voor 

woningbouw, zouden baan 3 en 4 kunnen 

verhuizen naar de plaats van de skatebaan 

en zouden deze banen dichter bij de 

kantine liggen. Maar dat is 

toekomstmuziek. In de ALV kan Marnix Bijl 

meer vertellen over dit onderzoek en de 

contacten met de gemeente. We hopen 

dan ook dat veel leden deze ALV op 18 

maart zullen bijwonen. Ik zie u graag op de 

ALV.   

 

WTC bestuur 

Voorzitter  Fred Huberts 

Secretaris  Henk Meijer 

Penningmeester   Richard van ‘t Ende 

Technische commissie  Riet Koekkoek 

Jeugdcommissie   vacant 

Baan/accommodatiecie Marnix Bijl 

Kantinecommissie Richard Winters 

Sponsorcommissie Cor Post 

 

Activiteiten agenda 

  

8/3 tm 29/3 WinterTennisChallange 

18/3 Algemene ledenvergadering 

21/3 Reünie Turkije reis 

23/3 + 30/3 

6/4 

Naschoolse instuif 

Schooltennistoernooi 

24/3 Captainsavond sr. competitie 

24/3 + 27/3 Gratis proeflessen NDO 

1/4 Invitatietoernooi 

  

Van de ledenadministratie 

We heten het volgende lid van harte welkom. Veel 

tennisplezier bij WTC. 

Trudy de Bruin  

  
  

Volgende Nieuwsbrief begin 

april 2020 

De volgende Nieuwsbrief zal begin april uitkomen.  

Kopij vóór 25 maart naar wezepsetennisclub@gmail.com 
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Fred Huberts 

 

 

UITNODIGING ALV 

Alle WTC leden zijn van harte welkom op 

de Algemene ledenvergadering van 

woensdag 18 maart as. Hierbij de 

agendapunten.   

  

 

Algemene ledenvergadering wo. 18 maart 
 Bijdrage van het bestuur 

1. Opening, lief en leed 

 

2. Ingekomen stukken en mededelingen 

 

3. Notulen algemene ledenvergadering van 

21 maart 2019   

 

4. Verslag kascontrole commissie Gert Jan 

van Gein en Michiel Werner 

 

5. Jaarrekening 2019 en begroting 2020. 

Jaarlijkse indexering. 

 

6. Voorstel LED verlichting aan te schaffen 

 

7. Afscheid van onze penningmeester en 

voorzitter JC 

 

PAUZE 

 

8. Verslag van de JC 

 

9. Voorstellen ingediend door de leden 

 

10. Verslag van de TC en B&AC 

 

11.  Rondvraag en sluiting en drankje 
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Beste leden van WTC, beste tennisvrienden 

Een jaar is voorbij en een decennium is 

afgesloten. We beginnen aan de twenties, 

een decennium dat 100 jaar geleden als de 

roaring twenties naam maakte en grote 

veranderingen teweeg bracht. Of deze 

twenties ook zulke spectaculaire 

veranderingen zullen brengen moeten we 

afwachten. Maar dat er in de komende 

jaren het een en ander gaat veranderen, 

ook voor WTC, durf ik wel te voorspellen. 

De eerste verandering heeft deze week al 

plaats gevonden: we kunnen bij WTC 

alleen nog maar digitaal betalen.  Misschien 

is aan het einde van de komende 10 jaar 

wel al het contante geld verleden tijd. Dit 

besluit om alleen digitaal te betalen is 

noodzakelijk geworden omdat Gijs en Hyke 

zijn gestopt met hun bakkerij. Zij waren 

het die elke dag het contante geld in 

ontvangst namen en het veilig opborgen in 

de kluis.  

Vervolgens werd het jarenlang door Wim 

Leijenhorst naar de bank gebracht.  

De  laatste tijd werd dit door Richard 

Winters gedaan. Gijs en Hyke waren ook 

jaren lang het sleuteladres voor de 

kantinedienst. Voor al die jarenlange 

service wil ik hen hier hartelijk danken met 

een welverdiend applaus. 

 

 

Ons park is in prima conditie. Niet alleen de 

zes banen zijn tip - top maar ook het groen 

en het clubhuis zijn prima.  

Het clubhuis echter heeft zijn 

afschrijvingstermijn bereikt. En dat heeft 

ertoe geleid dat we aan een aantal leden 

met een bouwtechnische achtergrond 

hebben gevraagd om de mogelijkheden en 

beperkingen van het huidige gebouw op 

een rij te zetten. Zij hebben deze taak 

nauwgezet uitgevoerd en een volledig 

rapport opgesteld over de mogelijkheden 

en de financiële consequenties daarvan.  

Het bestuur is de werkgroep erkentelijk 

voor het opstellen van dit rapport. U zult 

hierover binnenkort vast wel meer horen.  

 

Nieuwjaarsspeech van onze voorzitter 
 Bijdrage van Fred Huberts 
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Met dit rapport is Marnix Bijl, de voorzitter 

van de baan- en accommodatie commissie, 

in contact getreden met de gemeente. 

Deze is immers eigenaar van de grond 

onder ons complex en we weten dat ook 

de gemeente plannen ontwikkelt over de 

toekomst van de verschillende sport 

accommodaties in Wezep. Bij dit bezoek 

aan de gemeente bleek dat in die plannen 

van de gemeente ook de naam van WTC 

voorkomt. Het is zaak dat we contact 

houden over de verschillende plannen en 

dat we niet verrast worden door de 

gemeente die op deze locatie wellicht 

andere plannen heeft.  

Allemaal interessante ontwikkelingen die in 

de komende jaren wellicht onze club ook 

zullen aangaan. 

Maar we gaan weer even terug naar het 

afgelopen jaar. In het bestuur is Marnix Bijl 

aan de slag gegaan als voorzitter van de 

BAC, Cor Post als bestuurslid voor de 

sponsorcommissie en Henk Meijer als 

secretaris. Drie nieuwe bestuursleden die 

enthousiast hun taken uitvoeren. Op dit 

moment zijn we nog op zoek naar een 

bestuurslid voor de jeugdcommissie en we 

hebben Jan Ogink bereid gevonden om als 

tijdelijke penningmeester aan de slag te 

gaan. Volgend jaar hopen we een 

permanente opvolger van Richard van het 

Ende te kunnen benoemen. Richard is per 

2020 gestopt om meer tijd te hebben voor 

zijn studie. Op de volgende 

ledenvergadering zullen we hem uitzwaaien 

maar nu al zeg ik tegen hem: Richard 

bedankt voor je inzet.  

Onder jouw beheer hebben we een besluit 

kunnen voorbereiden over LED verlichting 

dat we aan de Algemene ledenvergadering 

in maart gaan voorleggen. 

Vandaag willen we ook weer een oude 

traditie in ere herstellen: het uitreiken van 

de Jaap van Rozen trofee. Deze 

wisselbeker wordt uitgereikt aan leden die 

zich hebben onderscheiden binnen de 

vereniging. En dan niet alleen door 

inspanningen op de baan maar vooral ook 

daarbuiten. Dit jaar heeft het bestuur 

besloten om de trofee uit te reiken aan 

iemand die al jarenlang de 

ledenadministratie doet, kantinebeheerder 

is geweest, de bedenker van het fameuse 

sleutelkastje voor de kantinedienst en de 

initiatiefnemer van de digitale nieuwsbrief: 

Anneke Leijenhorst. 

Anneke jij hebt deze trofee dubbel en 

dwars verdiend. Wij bedanken je voor je 

nimmer aflatende enthousiasme voor onze 

club. De nieuwe nieuwsbrief van Annegreet 

en jou is een groot succes. Applaus voor 

Anneke. 

Beste tennisvrienden jullie hebben gehoord 

dat er ons van alles te wachten staat in de 

komende jaren. We houden je op de 

hoogte via de digitale nieuwsbrief en laten 

je op de jaarlijkse ledenvergadering 

meebeslissen.  
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Op de komende ledenvergadering brengen 

we een voorstel voor LED verlichting. En 

wie weet wat de toekomst ons zal brengen. 

Op die toekomst zullen we nu een toast 

uitbrengen in het vertrouwen dat WTC nog 

vele sportieve jaren voor de boeg heeft. 

Voor iedereen gelukkig nieuwjaar en proost 

op 2020! 

 

Fred Huberts 
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NIEUWJAARSEVENT 2020 

 

Op 4 januari werd het startsein gegeven 

voor het nieuwe tennisseizoen. 50 leden 

kwamen uit de winterslaap en namen deel 

aan het Nieuwjaarsevent op 

zaterdagmiddag. Fanatieke en gezellige 

wedstrijden onder de wedstijdleiding van 

Christiaan Korterink. Er werd gestreden om 

de 3 gele tennisballen. 

Freek Goudbeek, Trudy Ras en Fred 

Huberts hadden allen 8 punten verzameld 

en gingen met de eer en de ballen strijken. 

Na afloop was er nog een gezellige 

bijeenkomst en een toespraak van de 

voorzitter, die een tipje van de sluier 

oplichtte over het komende seizoen. 

Ook werd de Jaap van Rozen trofee 

uitgereikt. Deze is voor leden die zich 

inzetten voor de vereniging. Dit jaar kwam  

Anneke Leijenhorst voor een jaar in het 

bezit van deze beker (zie Nieuwjaarspeech 

van de voorzitter). 

 

De voortreffelijke en veelzijdige catering 

was  in handen van Jettie de Jong en 

Christiaan Korterink. Kortom een goede 

aftrap van het nieuwe seizoen. 

 

 

Technische commissie 
 Bijdrage van Anneke Leijenhorst, Riet Koekkoek en Jettie de Jong 
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VOORJAARS/ZOMERAVOND 

COMPETITIE 2020 

 

De voorjaarscompetitie, die start in het 

eerste weekend van april, is weer helemaal 

volgeboekt. Met name de avondcompetitie 

op vrijdagavond is populair. We hebben 

zeven teams aangemeld. Helaas moesten 

we nog twee teams teleurstellen die ook 

graag op de vrijdagavond hadden willen 

spelen. Vanwege de overbezetting van 

banen is meer teams aannemen niet 

wenselijk. Met zeven teams hebben we het 

ene weekend drie teams thuis en daarmee 

twee banen per team beschikbaar. Het 

andere weekend zijn vier teams thuis: dit is 

één baan en een wisselbaan per team. Dat 

betekent dat er steeds een team is die de 

vier partijen in drie rondes moet spelen en 

dan kan het wel eens laat worden. Met 

zeven teams en wat puzzelwerk kunnen we 

de overlast beperken tot één keer per 

team. Dat is nog te doen, met meer teams 

niet. 

Ook de vrijdag-overdag-competitie 50+ is 

goed gevuld: drie teams doen daar mee. 

Zij spelen allemaal tegelijk thuis (en uit); 

een gezellige, drukke competitie. 

Door het zo goed als afschaffen van de 

Jeugdcompetitie op de zaterdagochtend 

door de KNLTB is de zaterdagcompetitie 

minder druk. Alleen de categorie gemengd 

13 tm 17 jaar wordt nog aangeboden op 

zaterdag. De andere jeugdcategorieën 

worden op zondag gespeeld. De motivering 

van de KNLTB is dat zij zo geen 

concurrentie hebben van de voetbal en de 

hockeycompetitie die op zaterdag gespeeld 

wordt. Voor ons en andere clubs op de 

Veluwe (en elders) is dat natuurlijk 

jammer.  

Het betekent dat jeugdleden die niet op 

zondag mogen spelen pas wedstrijdjes in 

de competitie kunnen spelen als ze op het 

voortgezet onderwijs zitten! Voordeel 

hiervan is wel dat de seniorenteams op 

zaterdag kunnen kiezen om te beginnen 

om 10 uur ’s morgens. Dit zullen we 

overleggen met de vier ingeschreven 

teams. 

Zondag is een drukke dag. Drie 

seniorenteams en vier jeugdteams spelen 

dan hun wedstrijden. Kom aanmoedigen!  

De zomeravondcompetitie is ook in trek. 

Zes teams hebben zich tot nu toe 

aangemeld en daarmee zit deze competitie 

vol. In tegenstelling tot de vrijdagavond 

komt na woensdagavond 

donderdag/werkdag en is het niet wenselijk 

dat er tot laat gespeeld moet worden. Met 

zes teams hebben alle thuisteams altijd 

twee banen tot hun beschikking en kunnen 

de wedstrijden in twee rondes worden 

gespeeld.  

Veel plezier allemaal! Voor meer info over 

de competitie-indeling zie ter zijner tijd  

https://mijnknltb.toernooi.nl/ 

Namens TC, Riet Koekkoek, VCL. 

Vragen 06-12168666 

KNLTB PASSEN 2020 

De KNLTB passen worden één maal in  2 

jaar uitgereikt. In 2019 heeft iedereen een 

nieuwe tennispas gekregen: dit jaar dus 

geen nieuwe passen. Als je een nieuwe 

foto op je pas wil dan kun je dit regelen via 

de KNLTB site. Het moet een duidelijk 

pasfoto zijn zonder attributen: niet met 

glaasje bier, niet samen met je huisdier en 

ook niet in een mooie auto (zelfs geen 

Tesla). De foto komt langs de 

ledenadministratie voor goedkeuring. 
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LEDENWERVING 2020  

De werving van nieuwe leden voor het 

nieuwe tennisseizoen staat weer voor de 

deur. Het werven van leden is voor WTC 

van groot belang. Het aantal is nu rond 

215 leden. Om het ledenpeil goed te 

houden en het liefst te laten stijgen, wordt 

er op verschillende manieren geworven. 

Daarbij is uw hulp van harte welkom! 

De eerste acties vanuit de technische 

commissie, in samenwerking met NDO, 

vinden eind maart en begin april plaats. 

Het betreft TWEE GRATIS 

kennismakingslessen op dinsdagavond  24 

maart en vrijdagavond 27 maart voor 

geïnteresseerden en het invitatietoernooi 

op woensdagavond 1 april. Tijdens het 

Invitatietoernooi kun je als lid met een 

kennis, familielid, buurman/vrouw samen 

een gezellige tennisavond beleven.   

Om deze activiteiten onder de aandacht te 

brengen, zullen we gaan publiceren via de 

locomedia, de huis aan huis en ook op de 

WTC site worden de acties zichtbaar 

gemaakt. Maar graag willen wij uw 

wervingskracht inzetten.  

De KNLTB bevestigt het: mond op mond 

reclame is de beste manier van leden 

werven. Dus hoort zegt het voort!  

Tip je buren, familie, je collega's en alle 

anderen die je kunt bereiken en verwijs ze 

naar deze twee acties. Meer informatie is 

ook terug te vinden op www.wezepsetc.nl. 

En alle reden om trots te zijn op onze club 

en dit te delen met mogelijke nieuwe 

leden. Ons tennispark ligt er in alle 

opzichten geweldig up to date bij. We zijn 

een gezellige en actieve bruisende 

vereniging en nieuwe leden zijn heel erg 

welkom om de tennisfeestvreugde te 

verhogen.  

Jettie de Jong 
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GEZOCHT VOORZITTER 

JEUGDCOMMISSIE 

 

Erik van Hagen heeft aangegeven te gaan 

stoppen met zijn functie als voorzitter 

jeugdcommissie. Per 1 maart is de 

jeugdcommissie daarom op zoek naar een 

nieuwe voorzitter.  

In het team met Erik de Jager, Robert Jan 

van Dijk en Riet Koekkoek heb je 

afwisselende taken: 

 Je denkt actief mee met de toekomst 

van onze jeugdleden; 

 Je bent sparringpartner van NDO over 

de werving van nieuwe jeugdleden; 

 En samen met de andere leden van de 

jeugdcommissie bedenk je en geef je 

uitvoering aan de jaarlijkse activiteiten 

en toernooitjes voor onze jeugd.  

Kost dit tijd? Uiteraard, maar dit is goed te 

behappen. Van veel activiteiten is een 

draaiboek en er is veel kennis en ervaring 

in het team. Het team zit 5 à 6 keer per 

jaar hooguit 2 uurtjes bij elkaar om af te 

stemmen en te overleggen.  

Kom met dit team samenwerken en 

meebouwen aan de toekomst van onze 

jeugdleden en onze club!  

Meer weten? Knoop een gesprekje met ons 

aan of bel ons.  

De jeugdcommissie, 

Erik, Erik, Robert Jan en Riet 

 

JEUGDCOMPETITIE 2020 

 

In april start de jeugdcompetitie 2020. 

Vanwege het dalende aantal jeugdleden 

(per februari 2020 heeft WTC nog 35 

jeugdleden) is het steeds moelijker om 

jeugdcompetitieteams te formeren. Dit 

komt ook omdat de jeugd verdeeld moet 

worden over de diverse 

leeftijdscategorieën. We zijn daarom een 

samenwerkingsverband aangegaan met TV 

’t Harde en TC Elburg, met als 

coördinerende factor NDO. NDO geeft bij 

alle genoemde verenigingen les. Ook die 

tennisclubs kampen met hetzelfde 

probleem: te weinig jeugdleden om 

competitieteams te kunnen vormen. 

Het resultaat is dat er in samenwerking 

met TC t Harde en TV Elburg 10 teams zijn 

aangemeld, waarvan 4 teams als thuisbasis 

Wezep hebben. Daarnaast spelen er 3 

WTC-leden bij TC Elburg en TC ’t Harde om 

daar een team compleet te maken/een 

plekje in een team te kunnen krijgen.  

 

Jeugdcommissie 
 Bijdrage van Riet Koekkoek 
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Naar ons idee een goede ontwikkeling. 

Zonder deze samenwerking zouden een 

aantal kinderen, die dat wel willen, geen 

competitie kunnen spelen.  

 

WERVING NIEUWE JEUGDLEDEN  

 

In het kader van jeugdleden werving gaat 

tennisschool NDO in samenwerking met 

Goed Bezig Oldebroek in de maand maart 

tennislessen verzorgen tijdens de 

gymlessen op alle basisscholen in Wezep.  

Daarna kunnen geïnteresseerde kinderen 

zich aanmelden voor de tennisinstuiven bij 

WTC. Deze tennisinstuiven vinden op 

maandagmiddag 23 en 30 maart van 16 tot 

17 uur plaats. Deze informatie en de 

mogelijkheid tot aanmelding is ook terug te 

vinden op www.goedbezigoldebroek.nl 

Ter afsluiting is er op maandag 6 april een 

afsluitend schooltennistoernooitje.  

Kinderen kunnen zich daarna aanmelden 

voor de speciale lidmaatschapaanbieding: 

de rest van het jaar lid zijn van WTC 

inclusief 5 tennislessen van NDO voor maar 

€ 50. 

Een mooie happening! Graag zoveel 

mogelijk verspreiden onder vriendjes en 

vriendinnetjes! 
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WAAROM KANTINEDIENSTEN  

Waar of niet waar? 

stelling 1: er zijn te weinig mensen die 

kantinedienst willen doen. 

NIET WAAR: gelukkig zijn er tot nu toe nog 

steeds voldoende leden die uit oogpunt van 

clubgevoel en/of omdat ze het leuk vinden, 

kantinedienst willen doen. Alle door ons 

gewenste kantinediensten kunnen worden 

ingevuld. 

stelling 2: bestuur WTC heeft liever dat 

mensen de kantinedienst afkopen, dat 

levert immers geld op. 

NIET WAAR: het bestuur streeft er naar om 

de kantine zoveel mogelijk open te houden. 

We hebben liever dat leden kantinedienst 

doen en gezamenlijk zorgen voor een 

gezellige kantine. Inkomsten uit de afkoop 

zijn niet bepalend. 

stelling 3: de omzet tijdens de reguliere 

kantinedienst is belangrijk. 

NIET WAAR: De kantine is open om vooral 

de club een ontmoetingsplaats te laten zijn 

voor alle clubleden. Voel je dus niet 

bezwaard als je een kantinedienst draait en 

1 of zelfs geen kopje koffie verkoopt. 

Omzet is bijzaak. 

N.B Tijdens competities en toernooien 

wordt er wel degelijk omzet gedraaid! 

stelling 4 : gastvrijheid en mogelijkheid tot 

ontmoeting met clubgenoten is belangrijk. 

WAAR: een sportclub heeft uiteraard ook 

een sociale functie. De mogelijkheid om 

andere clubgenoten te spreken hoort 

daarbij. Die mogelijkheid wordt geboden 

als de kantine zoveel mogelijk open is. 

Bovendien is het veel gezelliger als er wat 

levendigheid en licht is in de kantine. 

 

CASHLOZE KANTINE  

 

De club is per 1 jan 2020 helemaal 

cashloos: je kunt dus alleen pinnen! 

Daarop worden geen uitzonderingen 

gemaakt! 

 

 

Kantinecommissie 
 Bijdrage van Riet Koekkoek en Anneke Leijenhorst 
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SLEUTELS KANTINEDIENSTEN 

 

Na jarenlang het sleuteladres te zijn 

geweest voor de kantinediensten, zijn Hyke 

en Gijs van Olst gestopt met deze service 

voor onze club. Wij danken hen hartelijk 

voor de jarenlange inzet. 

 

Met ingang van 1 jan 2020 worden de 

sleutels van de kantine / keuken / 

sleutelkastje opgeborgen in een 

sleutelkluisje in de werkkast in de hal van 

de tennisclub. Je hoeft dus geen sleutels 

meer elders op een sleuteladres op te 

halen of terug te brengen: de sleutels zijn 

beschikbaar op de club. Het kluisje is 

beveiligd met een code die jullie 

doorkrijgen via de herinneringsmail voor je 

kantinedienst. De volgende handelingen 

zijn nodig om het kluisje te openen: 

 Neem de code uit je herinneringsmail 

mee; 

 Voer de code in; 

 Schuif het zwarte schuifje links naar  

beneden 

 Het kluisje is daarna open. 

Na afloop van de dienst de sleutels daar 

weer opbergen en de code verbergen. 

 

LET OP: altijd je tennispas meenemen als 

je kantinedienst gaat doen, anders kom je 

er niet in! 

Na afloop van de diensten lampen uit en 

het hek achter je dicht doen.  

De uitgebreide informatie en regels rond de 

kantinediensten zijn terug te vinden in de 

gele map in de kantine. Lees ze nog eens 

rustig door. 
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EEN NIEUW JAAR   

 

Nog maar even en dan begint het 

competitieseizoen weer! Altijd een gezellige 

tijd met veel aanloop van eigen leden en 

gasten van andere verenigingen. Met ons 

prachtige park geven we een fantastisch 

visitekaartje af, wat bijdraagt aan het 

imago van onze club en onze toernooien.  

 

Inmiddels zijn de bankjes weer in een 

verse laag verf gestoken, staat de nieuwe 

bestuurstafel er pico bello bij (dank aan 

Richard Winters) en wordt er gewerkt aan 

het winddicht maken van de overkapping. 

Toch valt er nog genoeg te doen om het 

park klaar te maken voor het nieuwe 

tennisseizoen. Er moet een stukje bestraat 

worden achter het schuurtje.  

Daarnaast moet het eerste onkruid er weer 

uit, zodat we dit de gehele zomer 

beheersbaar kunnen houden. 

Zaterdag 14 maart is het weer NL Doet. 

Een mooie kans om samen de handen uit 

de mouwen te steken om ons prachtige 

park prachtig te houden. We willen om 

08.30 uur beginnen en eindigen rond het 

middaguur.  

 

Doet u mee? Stuur me even een appje (06 

45 86 11 98) of een mailtje, zodat ik weet 

dat we op u kunnen rekenen? Bent u 

onverhoopt verhinderd de 14e? Niet 

getreurd, een weekje later, op zaterdag 21 

maart, doen we het nog eens dunnetjes 

over en pakken we alles aan waar we de 

14e niet aan toe gekomen zijn.  

 

Samen maken we onze vereniging! Ik hoop 

op uw hulp voor een flitsende 

competitiestart! 

 

Namens de B&A-commissie, 

Marnix Bijl  

 

Baan- en accommodatiecommissie 
 Bijdrage van Marnix Bijl  
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TERUGBLIK EN VOORUITBLIK 

 

Het jaar 2019 is door de sponsorcie 

afgesloten met een informatie avond op 26 

november. Deze avond was voor sponsoren 

en leden van onze tennisclub Twee 

sprekers gaven een lezing:  

De heer J. Smit van KRC van Elderen 

accountants en belasting adviseurs uit 

Wezep en mevrouw notaris van der Laan 

uit Oldebroek. Een zeer interessante en 

geslaagde avond. 

 

Het nieuwe jaar 2020 was er de 

mogelijkheid voor de sponsors om op 4 

januari onze zeer geslaagde 

nieuwjaarsreceptie bij te wonen.  

Alle sponsors worden nog of zijn inmiddels 

bezocht door de sponsorcie om hen te 

bedanken voor de bijdrage in sponsoring 

aan onze Wezepse Tennisclub.  

Als blijk van waardering hebben de 

sponsoren een attentie, in de vorm van een 

fles wijn, ontvangen. 

 

Verder gaan we deze en komende maand 

nog proberen meerdere sponsoren voor 

onze mooie gezellige WTC te interesseren. 

Uw hulp kan voor ons een welkome 

bijdrage en opening voor een gesprek zijn 

als u bij uw winkelier of leverancier 

aangeeft dat u lid bent van WTC en vraagt 

of men openstaat voor een gesprek met de 

sponsorcie.  

 

Onze sponsoren tonen hun loyaliteit door 

middel van sponsoring aan onze club. Denk 

bij uw inkoop of winkelen ook aan onze 

sponsorsen. 

 

Aalt Oostendorp en Cor Post 

sponsorciewtc@gmail.com 

 

SPONSORCOMMISSIE 
 Bijdrage van Cor Post 
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MAANDAGOCHTEND TOSS 

Onze vereniging kent drie toss-momenten: 

op de maandagavond, de dinsdagmorgen 

en de maandagmorgen. Die op de 

maandagochtend heet officieel de 55-plus 

toss. Omdat veel actieve leden overdag 

werken, wordt deze toss vooral bezocht 

door mensen die met pensioen zijn We 

spelen in de winter vanaf 9.30 en in de 

zomer vanaf 9.00 uur. Om 10.30 is er 

pauze en daarna spelen we verder tot 

12.00 uur. De wedstrijdjes zijn meestal mix 

dubbels of heren dubbels. Ook wordt er 

wel gesingeld. Dit alles afhankelijk van het 

aantal aanwezigen en de uitslag van de 

toss. Bij deze wedstrijdjes blijkt dat tennis 

een sport is die je ook op hoge leeftijd kunt 

blijven doen. Het loopwerk wordt bij velen 

wat minder maar het plezier zeker niet. 

 

In de pauze wordt de groep aangevuld 

door koffiedrinkers: spelers die met 

tennissen gestopt zijn en hun partners. 

Agnes en Dicky verzorgen de koffie, het 

uitschenken en het opruimen.  

De verjaardagen van alle koffiedrinkers 

worden hier gevierd en het is dan ook 

steeds erg gezellig. Er is een wel- en wee-

potje en voor zieken is er aandacht in de 

vorm van een kaartje of een bloemetje. De 

oud-leden zijn nu donateurs van de 

vereniging en blijven ook betrokken via de 

digitale nieuwsbrief. 

Zo is de toss-ochtend niet alleen een 

sportmoment maar ook een moment van 

ontmoeting, van aandacht voor elkaar en 

gezelligheid. Voor alle 55-plussers van WTC 

geldt: voel je welkom op de 

maandagochtend en kom gerust eens 

meedoen. 

Fred Huberts 

 

 

TOSS 
 Bijdrage van Fred Huberts 


