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Van onze voorzitter 

Beste leden van WTC, beste tennisvrienden 

De zomer is nu echt voorbij. Onze 

beplanting en grasveld hebben de droogte 

prima doorstaan, dankzij het 

irrigatiesysteem. Hulde aan al die 

vrijwilligers die het onderhoud hebben 

uitgevoerd. Om deze mannen te 

ondersteunen wordt er een oproep gedaan 

om nog één keer massaal te helpen met 

wieden en snoeien. Aan het eind van de 

zomer hadden we de NOV-

kampioenschappen. Riet en haar 

commissie hadden het zo georganiseerd 

dat het in 4 dagen werd afgewerkt. Dit gaf 

een beter bezet park en meer gezelligheid. 

De dames van WTC hebben een gezellige 

Ladies night achter de rug waarbij ieder in 

het geel was gekleed. Prima organisatie en 

volle bak die avond. Ook is de Ladies day 

weer achter de rug. Dit eendags-toernooi  

van 4 verenigingen was maar net 

voldoende gevuld. Beter gevuld zijn de 

competities. Maar liefst 22 ! teams doen 

mee op de verschillende dagen. Prima dat 

onze tennissers zo actief meedoen. Nu de 

herfst is aangebroken zijn er nog drie 

tennisevenementen in het verschiet. Het 

Rhodos open toernooi (begin november), 

de fameuze bokkenavond en tenslotte het 

snert-toernooi. Ik hoop velen van jullie 

daar tegen te komen en wens iedereen 

veel tennisplezier.  

En ………………. denken jullie nog mee over 

wie de nieuwe penningmeester zou 

kunnen worden?    

Fred Huberts  

WTC bestuur 

Voorzitter   Fred Huberts 

Secretaris   Henk Meijer 

Penningmeester    Richard van het Ende 

Technische commissie   Riet Koekkoek 

Jeugdcommissie    Erik van Haagen 

Baan/accommodatiecie  Marnix Bijl 

Sponsorcommissie  Cor Post 

Kantine-en schoonmaakcie  Richard Winters 

Activiteiten agenda 

8/9 tm 6/10 KNLTB Rood en Oranje tenniskids  

14/9 tm 27/10 KNLTB Groen en Gele jeugdcompetitie 

13/9 tm 27/10 KNLTB Najaarscompetitie 

16/10 Wijnproeverij 

31/10 tm 3/11 Rhodos Wellness Open Rating 

8/11 Bokkenavond 

9/11 Clubkampioenschappen jeugd 

23/11 Snerttoernooi 

26/11 Sponsoravond 

 

Van de ledenadministratie 

We heten de volgende leden van harte welkom:  

Wilfred van den Bosch 

Raymond Wessels 

Volgende Nieuwsbrief begin 

december 

De volgende Nieuwsbrief zal begin december uitkomen.  

Kopij vóór 1 december naar 

wezepsetennisclub@gmail.com 
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VEMDEN TRAVEL NOV 

Dit jaar was WTC de organisator van het 

tennistoernooi voor omliggende 

verenigingen van Noord Oost Veluwe. En… 

het was volgeboekt!  

In het verleden duurde dit toernooi 14 

dagen. Door teruglopende belangstelling 

voor deelname aan toernooien is het 

toernooi teruggebracht tot vier dagen. 

Compact in twee avonden en twee 

weekenddagen, kon onze 

toernooiommissie de 113 wedstrijden in de 

diverse speelcategorieën, in de 

toernooiplanner kwijt. Uiteraard rekening 

houdend met beschikbare speelmomenten 

van een ieder. De goede naam van de 

WTC toernooien en de flexibiliteit van de 

toernooileiding bij de indeling van de 

wedstrijden, is voor spelers van elders dè 

reden om in Wezep mee te doen. Mooi om 

te horen! 

Feitjes over deze NOV editie:  

- De verloting van 2 gratis Vemde Travel 

cheques voor de tennisreis begin 

november: Erwin Hulshof en Maeike 

Schaftenaar waren de gelukkigen dit 

jaar.   

- Een kantinedienstploeg met 21 vervulde 

diensten, die ons voortdurend culinair 

verwende en organisatorisch ook nog 

eens alles netjes hield. Hulde voor het 

harde werken! 

- Onze nieuwe TC-collega en WO student 

rechten Ramona van Winkel, 

combineerde haar taken aan de 

wedstrijdtafel met het bestuderen van 

straf- en bestuursrecht studieboeken. 

Petje af voor deze multitastker. 

 

Technische- en jeugdcommissie 
 Bijdragen van Anneke Leijenhorst, Jettie de Jong en Annegreet van Wier 
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- Een kantinebeheerder die 24/7 

beschikbaar was. Hij sliep dan ook erg 

lekker in de “bestuurskamer”. 

- Waar krijg je nog zelf gemaakte 

krachtig getrokken soep? Wat een 

ouderwetse gezelligheid in de keuken 

dankzij allrounder Richard. 

- Een grote deelname van 70 WTC leden 

met mooi scores door de jongere 

generatie van onze vereniging.  

Bezoekers hebben het spel kunnen 

bewonderen van onder andere Thijs de 

Groot, Thomas Winkel, Maureen Winkel 

en Chelsey van Ommen.  

Voor de TC was het vaak erg puzzelen om 

geplaatste spelers met een bye, na verlies 

in hun eerste partij, in de tweede ronde 

nog te plannen voor de verliezerronde. 

Hierdoor kon de prijsuitreiking niet op de 

geplande tijd plaatstvinden.  

Het NOV toernooi is een mooie traditie: op 

naar het volgende NOV toernooi. Volgend 

jaar in Epe. 

De toernooicommissie WTC, 

Riet, Jettie, Christiaan, Ramona en Richard 

 

 

Prijswinnaars WTC - Vemde Travel NOV  

HE 5 1e prijs: Gertjan Oostendorp 

2e prijs: Henk Oostendorp 

HE 6 2e prijs: Thijs de Groot 

HE 7  1e prijs: Robert-Jan van Dijk                 

2e prijs: Jim Kossen 

HE 7  1e prijs: Erik de Jager  

DE 7 1e prijs: Maureen Winkel 

HD 5  1e prijs: Gertjan Oostendorp – 

Alexander Bus 

2e prijs: Eric de Groot – Emiel Maat 

HD 6  1e prijs: Thijs de Groot – Albert Pool 

HD7 30+ 1e prijs: Erik de Jager – Hemmo 

Knauff 

DD 6 1e prijs: Esther Bijl – Henriëtte 

Teunissen 

DD 7 2e prijs: Maureen Winkel – Chelsey 

van Ommen 

GD 4 1e prijs: Henk Oostendorp – Dienke 

Klunder 

2e prijs: Geert Leijenhorst – Sascha 

van der Graaf 

GD 7 2e prijs Maureen van Dijk – Thomas 

Winkel 
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HWHW TOERNOOI 

Op de derde dinsdag in september gaat in 

Den Haag de koning ons vertellen hoe 

Nederland ervoor staat en hoe het verder 

moet. Op de tennisbanen in Wapenveld, 

Heerde, Hattem of Wezep strijden op deze 

dag, een aantal prinsesjes van deze clubs 

om het kampioenschap van de Veluwe. 

Een 40-tal dames trok dit jaar naar de  

Wezeper tennisbaan voor een gezellige 

tennisdag.  

Naast de koffie met wat lekkers, stond er 

tussen de middag een lekkere uitgebreide 

lunch klaar: diverse broodjes, croissantjes 

brie met honing en een walnootje, een 

kroketje en veel fruit.                                                                   

Tussen 10 en 16 uur werd gestreden om 

de winst. Het dames tiental van Wezep 

ging er dit seizoen met de wisselbeker 

vandoor. De nieuwe wisselbeker is 

beschikbaar gesteld door Sportplay uit 

Hattem. 

Naast tennis waren er leuke activiteiten 

georganiseerd. In de kantine was een 

uitstalling van kadoartikelen van Zwiertje 

Nagelhout uit Hattemerbroek: je weet wel 

het klompenwinkeltje aan de 

Zuiderzeestraatweg. ’s Middags was er een 

kledingpresentatie van het Modepand uit 

Wezep. Dit is een online kledingbedrijf met 

gratis bezorging in Wezep. Zij geven ook 

kledingparties met kleding en accessoires.  

Aan het eind van de middag ging iedereen 

naar huis met een kadotasje, mogelijk 

gemaakt door Sylvia’s Hairdesigh. 

De organisatie was in handen van Riet 

Koekkoek, Monique Goudbeek, Sylvia 

Hulshof en Dilly Sleurink  

Hulde voor de goed georganiseerde dag.  

Op de volgende pagina een impressie van 

een geslaagde dag!  
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OUDE BALLEN INZAMELEN 

Geef je oude ballen een tweede leven. De 

organisatie oudetennisballen.com zamelt 

oude tennisballen in en geeft de 

tennisballen een nieuw leven. Voor elke 

tennisbal die wordt ingeleverd, reserveert 

oudetennisballen.com een bedrag dat ten 

goede komt aan Indoor Gehandicapten 

Tennis. Een win-win voor het milieu en het 

gehandicapten tennis. 

Het is een landelijk initiatief waar het 

merendeel van de KNLTB aangesloten 

verenigingen aan mee doen. Vanuit WTC 

ondersteunen wij graag dit duurzame 

initiatief. Daarom heeft de TC een 

verzamelemmer buiten onder het afdak bij 

de lounge hoek en in de kantine 

neergezet.  

Breng je gebruikte tennisballen naar WTC 

en deponeer ze in de verzamelemmer. 

Hopelijk doet iedereen eraan mee en 

kunnen we voor de winter invalt veel 

gevulde emmers realiseren. De eerste 200 

zijn binnen! Vast dank voor je 

medewerking.  

Namens de tc,   Jettie de Jong 

RHODOS WELLNESS OPEN 

ACTUEELRATING TOERNOOI 

Rhodos Wellness Open actueel rating 

toernooi vindt plaats op 31 oktober tot en 

met 3 november 2019. Inschrijven kan 

nog via mijnknltb.nl tot 23 oktober as. 

BOKKENAVOND 

Op 8 november zijn alle mannen van de 

vereniging van harte welkom op de 

jaarlijkse Bokkenavond. We starten om 

19.30 uur met een rondje koffie en een 

overheerlijke, hoe kan het anders, 

bokkenpoot. 

Daarna beginnen de wedstrijden verdeeld 

over 6 banen. Na afloop weer het 

gebruikelijke glaasje bokbier en een 

broodje bokworst.  

De eigen bijdrage is  € 5.00 en aan het 

eind van de avond zal er een prachtige 

bokkentrofee(prijs) uitgereikt worden. 

Opgave via 

wezepsetennisclub@gmail.com. 
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SNERTTOERNOOI 

Als we de weergoden mogen geloven 

wordt het dit jaar een barre winter. Daar 

past uitstekend een snerttoernooi bij. Het 

snerttoernooi wordt georganiseerd op 

zaterdag 23 november van 10 tot 15.30 

uur. Nadere informatie volgt per mail en 

via de clubapp/website. 

NAJAARSCOMPETITIE 

Zoals velen van jullie weten is 8 

september de najaarscompetitie van start 

gegaan. Twee en twintig teams nemen op 

diverse avonden en dagen deel aan 

competitie. 27 oktober zijn de laatste 

wedstrijden en kunnen we de eventuele 

kampioenen gaan huldigen. In de 

volgende uitgave van de nieuwsbrief 

komen we hier uitgebreid op terug. 

Nieuwsgierig naar de tussentijdse 

uitslagen van de competitieteams? Via de 

link aan de rechterkant van onze website 

‘Najaarscompetitie 2019’ kun je de 

standen van alle teams gemakkelijk 

inkijken. Ook via de clubapp zijn de 

standen in een handomdraai in te zien. 

STEM NU: RABO Clubsupport 

Met Rabo ClubSupport kun jij geld 

verdienen voor onze vereniging. Want  

jouw stem is geld waard! Rabobank Noord 

Veluwe gelooft in de kracht van clubs en 

verenigingen. Daarom investeren zij een 

deel van hun winst in clubs en 

verenigingen.  

Vanaf 27 september kun je jouw 5 

stemmen verdelen over de clubs en 

verenigingen en hun bestedingsdoelen. 

WTC wil graag met het geld, dat we door 

jouw stem zouden kunnen krijgen, de 

tennissport stimuleren bij de jeugd in 

Wezep: dus meer jongeren lid 

krijgen/laten blijven bij WTC. Bankier je bij 

de Rabobank of ben je lid van de 

Rabobank (kan gratis), vergeet dan niet je 

stem uit te brengen. Hoe kun je stemmen? 

Op 28 september jl. hebben mensen met 

een rabobankrekening en die lid zijn van 

de Rabobank, een mail gekregen met de 

link om te stemmen. Druk op de oranje 

button in de mail en kies WTC als club. 

Maak WTC blij en geef onze club 2 

sterren.  

GROTE CLUBACTIE 

Ook dit jaar doet WTC weer mee met de 

GroteClubactie. 80% van de opbrengst 

van de lotenverkoop komt rechtstreeks ten 

goede aan de verkopende vereniging, dus 

WTC. Bovendien zijn er mooie prijzen te 

winnen. Bij WTC verkopen we de loten 

alleen online. En dat gaat heel makkelijk 

door onderstaande link te openen. Binnen 

5 minuten steun jij WTC en wie weet win 

je euro 100.000,-. Hierbij de link om loten 

te kopen: 

https://toolbox.clubactie.nl/actie/WTCer/ 

De trekking is 11 december 2019.  

https://toolbox.clubactie.nl/actie/WTCer/
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CLUBKAMPIOENSCHAPPEN JEUGD 

De clubkampioenschappen voor de jeugd 

worden gespeeld op zaterdag 9 november. 

Alle kleuren komen op deze dag aan bod 

(rood, oranje, groen & geel). De 

clubkampioenschappen starten om 10.00 

uur en eindigen om 14.00 uur. Tussen de 

middag wordt er gezamenlijk geluncht.  

Inschrijven graag vóór 31 oktober via 

wezepsetennisclub@gmail.com. Geef je 

snel op!  

NAJAARSCOMPETITIE 

Een tussenstand van de najaarscompetitie. 

- Voor onze jongste jeugd (Rood & 

Oranje) zit de najaarscompetitie er al 

weer bijna op. Hopelijk hebben zij leuke 

wedstrijden kunnen spelen!  

 

- Gemengd 11 t/m 17 jaar Zaterdag staat 

momenteel bovenaan, met één 

gewonnen en één verloren wedstrijd.  

- Gemengd 10 t/m 14 jaar Zondag staan 

momenteel op de tweede plaats en zijn 

ongeslagen! 

- Groen Zondag staat ook op een tweede 

plaats met twee gewonnen wedstrijden.  

- Meisjes 11 t/m 17 jaar Zondag staan 

bovenaan met twee gewonnen 

wedstrijden.  

Kortom: Alle teams zijn goed uit de 

startblokken gekomen en dat biedt 

perspectief voor de rest van de competitie. 

Succes!  

Met vriendelijke groet, 

Erik van Haagen 

 

Jeugdcommissie 
 Bijdragen van Erik van Haagen 
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FTO JEUGDCOMPETITIE 

Vind je het leuk om in de wintermaanden 

wedstrijden te spelen in de hal? Lees dan 

de flyer van de FTO jeugdcompetities.  

FTO jeugdcompetitie is voor Groen en 

Geel. Je kunt je met 2 of 3 spelers per 

team opgeven.  

Per wedstrijddag speel je 2 enkels en 1 

dubbel. In de flyer hierna staan de 

speeldata.  

Opgeven kan via toernooi.nl of door een 

mail te sturen naar 

wezepsetennisclub@gmail.com 

 

 

 

LAATSTE TOERNOOI 

Het weekend na de rood & oranje 

competitie, op zondag 13 oktober, is er 

nog een laatste Rood, Oranje Groen 

toernooi in Zwartsluis. De speeltijden zijn:  

- rood 1 en 2 : 09.00 – 10.30 uur 

- oranje 2 : 11.00 – 13.00 uur 

- oranje 1 : 13.30 – 15.30 uur 

- groen 1 en 2 : 16.00 – 18.00 uur 

Er is voor elk kind wel een geschikte 

poule, of kinderen nu heel sterk zijn of net 

begonnen. 

Inschrijven kan via mijnknltb.nl. De 

inschrijving sluit op zondag 6 oktober 2019 

 

  

mailto:wezepsetennisclub@gmail.com
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VAN DE NIEUWE SECRETARIS 

Ik beleef veel plezier aan tennissen. 

Daarom lever ik ook graag een bijdrage 

om tennissen op ons mooie park goed te 

laten verlopen. Dat is wel zo’n beetje mijn 

motivatie om secretaris te worden. Een 

laatste duwtje kreeg ik op de 

ledenvergadering dit jaar. Er bleken een 

paar vacatures te zijn en binnen een 

vereniging met veel vrijwilligers moet je de 

lusten/lasten spreiden vind ik.   

Ik ben opgegroeid aan de oevers van de 

Vecht. Nee, niet die sjieke rivier daar in 

Noord Holland waar al die TV bobo’s 

wonen maar gewoon het Overijsselse 

riviertje dat net aan de oostkant van 

Zwolle stroomt. Ik leerde daar koeien 

melken, kippen slachten en vuurtje stoken 

maar ook voetballen bij de Sv Berkum. 

Hoewel ik al 40 jaar in Wezep woon hoop 

ik nog steeds op een gelijkspel als WHC en 

Berkum tegen elkaar spelen.  

Ondertussen ben ik 70 jaar en gelukkig 

goed gezond. Dat laatste geldt ook voor 

mijn echtgenote en samen genieten we 

van het leven met (klein)kinderen, familie 

en vrienden. Wat het tennissen betreft 

vind ik de vrijdagcompetitie in het ploegje 

van Piet het allerleukst. Natuurlijk spelen 

we (heren)dubbel want voor een single 

moet je je toch wel al te heftig uitsloven.  

Maar de taart aan het begin, de 

bitterballen en het bier aan het eind, de 

gezelligheid en alle tijd, maken die 

vrijdagen tot echte toppers.  

O ja, nog even dit: ik heb mijn werkzame 

leven in het onderwijs doorgebracht, dus 

mocht je in een verslag zo maar een wat 

belerende opmerking tegenkomen dan ben 

je gewaarschuwd. 

Met vriendelijke groet,  

Henk Meijer 

VACATURE VOORZITTER 

JEUGDCOMMISSIE 

Vanaf 2020 zal Erik van Haagen gaan 

stoppen als voorzitter van de 

Jeugdcommissie. Erik heeft zich een tijd 

ingezet voor deze commissie en draagt nu 

graag het stokje over. Interesse om de 

Jeugdcommissie te komen versterken? 

Laat het weten en meld je aan bij 1 van 

de bestuursleden of via 

wezepsetennisclub@gmail.com. Uiteraard 

kun je altijd 1 van de bestuursleden 

aanschieten voor meer informatie.  

  

 

Van het bestuur 
 Bijdrage van Henk Meijer 
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OPROEP BAC 

Het park ligt er mooi bij en om de winter 

goed door te komen hebben we jullie hulp 

nodig. Wanneer? 

- Zaterdagmorgen 19 oktober:  
08.30 - 11.00 uur 

- Woensdagavond 23 oktober:  
19.00 - 21.30 uur  

 

We willen met een zo'n groot mogelijke 

groep vrijwilligers het park winterklaar 

maken. Dit betekent met name onkruid 

wieden, schoffelen en bijsnoeien. 

Daarnaast willen we de groenstrook naast 

het schuurtje aanpakken en egaliseren. 

 

Aanmelden voor één of beide dagen kan 

bij Marnix Bijl  

- telefoonnummer: 06 45 86 11 98 

- mail: marnixbijl@hotmail.com 

Vele handen maken licht werk, dus we 

hopen op een grote opkomst vanuit alle 

geledingen van onze vereniging! Uiteraard 

sluiten we af met een drankje. 

Hoop jullie dan te zien! 

LED-VERLICHTING 

Nu we de donkere maanden van de herfst 

en winter weer ingaan, gebruiken we het 

weer volop: de baanverlichting. 

 

Baan- en accommodatiecommissie 
 Bijdrage van Marnix Bijl  
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Al geruime tijd worden door ons de 

ontwikkelingen tav LED-baanverlichting op 

de voet gevolgd. Naast de milieuvoordelen 

zorgt LED-verlichting ook voor lagere 

energiekosten en wie wil dat nu niet? De 

afgelopen jaren is er veel vooruitgang 

geboekt en expertise opgedaan ten 

aanzien van het gebruik van LED-

verlichting voor het aanlichten van 

sportvelden.  Veel tennisparken, ook hier 

in de regio  stappen binnenkort over, of 

zijn inmiddels opgestapt op LED-

baanverlichting.   

Naast een verwachte energiereductie van 

50%, heeft LED een aantal voordelen ten 

opzichte van de conventionele 

baanverlichting, waaronder: 

- Fors langere levensduur 

- Beter uit te richten - dezelfde 

verlichting op het gehele veld, geen 

donkere hoeken 

- Constante lichtkwaliteit, geen 

lichtverlies na verloop van jaren 

De mogelijkheid om per baan te 

verlichten (dus niet perse baan 1 én 2, 

baan 3 én 4, etc.) 

Minder strooilicht, dus minder last van 

de verlichting voor de omwonenden 

- Mogelijkheid tot dimbaarheid, wat extra 

energiebesparing op kan leveren 

Afgelopen zomer zijn Wibo van Wier en 

ondergetekende bij een demonstratie 

geweest bij een sportvereniging in 

Apeldoorn. Deze sportvereniging is over 

gegaan op deze verlichting en we waren 

zeer onder de indruk van de kwaliteit.  

Er kleeft echter ook één nadeel aan LED-

baanverlichting en dat is de hoge 

investering voor de aanschaf. Sinds dit 

jaar is er een overheidssubsidie waarbij de 

overheid 35% van de aanschafkosten voor 

haar rekening neemt. Daarnaast heeft 

WTC de Rabobank Noord-Veluwe bereid 

gevonden een forse subsidie toe te 

kennen aan onze club om deze investering 

mogelijk te maken. Al met al komen we 

met deze subsidies aan een 

terugverdientijd van minder dan 10 jaar.  

Op basis van bovenstaande heeft het 

bestuur van WTC unaniem gekozen om 

deze overstap in gang te zetten voor te 

leggen aan haar leden op de 

eerstvolgende ledenvergadering.  

We houden u op de hoogte! 

Namens de B&A-commissie, 

Marnix Bijl 
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ACTIVITEITEN SPONSORCOMMISSIE 

De sponsorcie nodigt WTC leden en de 

sponsoren uit voor twee gezellige en 

informatieve avonden: 

- Wijnproeverij – 16 oktober 

- Sponsoravond  - 26 november 

Beide avonden vinden plaats op de 

Wezepse Tennisclub, Heikamp 4 te Wezep. 

WIJNPROEVERIJ  

In samenwerking met onze sponsor De 

Wijnwereld uit Zwolle wordt op 

woensdagavond 16 oktober as een 

gezellige en informatieve wijnproeverij 

georganiseerd. Aanvang is 19.45 uur.  

 

 

 

 

 

 

Wijnwereld heeft vele wijnhuizen over de 

wereld bezocht en beschikt over een 

prachtig assortiment kwaliteitswijnen die 

zeer betaalbaar zijn. Onder deskundige 

begeleiding wordt meer verteld over een 

10-tal kwaliteitswijnen uit verschillende 

landen. Deze avond is gratis voor WTC 

leden van 18+. 

Inschrijving mogelijk tot maandag 14 

oktober a.s. op 

wezepsetennisclub@gmail.com 

SPONSORAVOND 

Op dinsdagavond 26 november as wordt 

een interessante en leerzame avond 

georganiseerd. Twee sprekers zullen deze 

avond vullen: 

- KRC Van Elderen accountants en 

belasting adviseurs; 

- Een notaris.  

Inschrijving is mogelijk tot woensdag 20 

november op 

wezepsetennisclub@gmail.com 

VOPAS 12 ½ JAAR 

VOPAS, één van onze sponsoren heeft 

haar 12 ½ jarig jubileum op 26 september 

j.l. gevierd. Tijdens de receptie werd een 

ieder welkom geheten door Arie van Olst 

en zijn team. Er werd onder andere de 

nieuwe huisstijl gepresenteerd. 

 

 

 

SPONSORCOMMISSIE 
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Ook was er een zeer interessante lezing 

door Petra Landman over Talenten 

Motivatie Analyse.  

De sponsorcie heeft de feestelijke receptie 

bezocht en de felicitaties van WTC over 

gebracht.  

AANTREKKEN NIEUWE SPONSOREN 

De sponsorcie pakt de draad weer op om 

nieuwe sponsoren aan te trekken.  

Uw hulp hierbij geeft ons nog meer kans 

op succes. Als lid kun je bij een bedrijf of 

winkel aangeven dat je actief lid bent bij 

WTC en vragen of ze openstaan voor een 

vrijblijvend gesprek voor sponsoring. De 

sponsorcommissie komt dan graag langs 

met een mooie presentatie. In deze 

presentatie wordt uitgelegd, waarom 

sponsoring interessant is, welke 

wederzijdse belangen dit dient en welke 

mogelijke sponsorpakketten er zijn.  

Uw tips kunnen er mede voor zorgen dat 

we als WTC financieel een gezonde 

vereniging kunnen blijven. 

Sponsorciewtc@gmail 

Met vriendelijke groet, 

Aalt Oostendorp en Cor Post 

 


