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Investering Padelbaan 

Door de ALV  is de investering voor de Padelbaan bij REO goedgekeurd. Het te investeren bedrag is groot € 55000 en wordt 

gefinancierd door een 10 jarige lening van 2%. Op basis hiervan en de bijbehorende kosten is de terugverdientijd 6 jaar. De 

padelbaan komt direct naast de kantine en er wordt gepland dat de baan opgeleverd kan worden omstreeks medio juli. Namens 

het bestuur zullen Gertjan de Wit en Roelof Bloemsma zich gaan bezighouden met de  realisatie van de baan. Verder heeft 

Matthijs Goldberg zich bereid gevonden om de commisie te gaan leiden die de implementatie in de vereniging gaat verzorgen. 

Deze commissie bestaat ondertussen al uit 7 personen. 

Bestuur 

Na lang zoeken is het uiteindelijk gelukt om een nieuwe voorzitter te vinden. Mark de Vos, die jarenlang de jeugdcommissie 

heeft geleid, is bereid gevonden deze functie op zich te nemen. Ook is een nog bestaande vacature als bestuurslid nu ingevuld 

door Erik Jan Pronk.  

Het bestuur is nu weer compleet en bestaat nu uit: 

• Mark de Vos - voorzitter;     

• Eveline Snijder - secretaris; 

• Roelof Bloemsma - penningmeester; 

• Gertjan de Wit - parkcommissie; 

• Gert-Jan Theuwissen - technische commissie; 

• Annmiek de Vente – recreatie commissie; 

• Erik Jan Pronk - jeugdcommissie. 

Contributie 

Door de ALV is het bestuursvoorstel voor de contributie goedgekeurd: 
De jaarcontributie is nu: 
Senioren - € 148,00 
Junior - € 111,00 
Aspirant - € 75,00 

In deze contributie is een index verhoging van 2% opgenomen en daarnaast is voor Padel de contributie voor senioren verhoogd 

met € 5,-- en voor junioren en aspiranten met € 3,75 en € 2,50 per jaar. Bovenstaande contributie is exclusief de 

vrijwilligersbijdrage van € 25,-- die kan worden terugverdiend door een activiteit te doen.   

 

 

 

 

 

 



Nieuwe methode van inning van de contributie 

Eén van de veranderingen die plaats vinden betreft het onderbrengen van de ledenadministratie bij KNLTB Club en het 

incasseren van de contributie via KNLTB Collect. KNLTB.Collect neemt de administratieve verwerking van de contributie-inningen 

over. KNLTB.Collect zal via e-mail (en eventueel sms of brief) contact opnemen met alle leden. De contributie en 

betaalinformatie wordt verstuurd via e-mail, sms en eventueel per brief. Door op een link in de factuur te klikken komt u op de 

persoonlijke betaalpagina van KNLTB.Collect en hier kunt u uw factuur inzien en downloaden.  

De betalingen verlopen via automatische incasso. Een deel van de persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres en 

telefoonnummer) zal hiervoor worden verstrekt aan KNLTB.Collect en zullen alleen zichtbaar zijn voor de penningmeester, de 

ledenadministrateur, voor KNLTB.Collect en u als clublid.  
Deze verwerking is noodzakelijk ter uitvoering van het lidmaatschap van de vereniging, meer specifiek: de verwerking van 

betalingsgegevens voor de verenigingscontributie. De verwerking zal plaatsvinden geheel conform de vereisten onder de  
Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).  

Als clublid kun je erop vertrouwen dat de gegevens veilig worden opgeslagen, niet voor andere doeleinden dan de 

contributiebetaling worden gebruikt en nooit aan derden worden verstrekt voor commerciële doeleinden. 

De komende week wordt de contributie factuur verstuurd, met nog een mogelijkheid van reactie, waarna binnen 6 dagen de 

contributie wordt geïnd. 

Ledenwerving 

Op verzoek van het bestuur is een actie opgestart om nieuwe leden te werven Deze actie wordt gecoördineerd door Con 

Schliszka. Op een aantal zaterdagen wordt in verschillende wijken deur aan deur gegaan en wordt een flyer afgegeven met een 

leuke tennis aanbieding. De eerste reacties zijn positief, er hebben zich al een mooi aantal nieuwe leden gemeld. 

Start nieuwe zomerseizoen 01-04-2018 

Op 1 april is alweer het openingstoernooi voor het zomerseizoen gehouden. De banen zijn weer optimaal verzorgd door onze 

groundsman Wijnand en een groot aantal vrijwilligers en zijn in perfecte staat voor een fijn tennisseizoen. Wij als bestuur 

wensen jullie dan ook een fijn, gezellig en sportief tennisseizoen. 

REO StaanArbo NRT*** Open 2018 

 
De voorjaarscompetitie is nog maar net begonnen maar via deze weg willen we graag het Open en NRT*** toernooi van REO bij 

jullie onder de aandacht brengen! De toernooicommissie is achter de schermen druk bezig met de voorbereiding voor het 16e 

nationaal ranglijst- en open toernooi wat bij REO georganiseerd wordt. Voor het eerst in de geschiedenis van REO zal er dit jaar 

een zogenaamd 3-ster toernooi georganiseerd worden! Hiermee behoort het toernooi van REO tot een van de grootste toernooien 

in Nederland! In praktijk betekent het een sterker deelnemersveld en zijn er voor de deelnemers meer punten voor de nationale 

ranglijst te vinden. Daarnaast heeft REO voor de aankomende editie een nieuwe sponsor gevonden. StaanArbo zal deze editie de 

naam van het toernooi dragen en de organisatie is uitermate blij met deze nieuwe samenwerking. Op www.staanarbo.nl kunnen 

jullie meer informatie vinden over onze nieuwe sponsor. 

 
Ook dit jaar zijn er weer 2 nieuwe gezichten in de organisatie! Na alle hulp van vorig jaar is Martijn Theuwissen definitief aan de 

organisatie toegevoegd. Thomas Brouwer zal dit jaar de wedstrijdleiding komen versterken. Net als de afgelopen jaren vindt het 

toernooi plaats in week 32; van 6 tot en met 12 augustus 2018. Tijdens de competitie zullen leden benaderd worden om een 

bijdrage te gaan leveren. Bijvoorbeeld op sponsorgebied maar ook als bardienst of gastgezin. Het toernooi kan niet zonder 

vrijwilligers en om ook de editie van 2018 tot een succes te maken hebben we jullie hard nodig! Tevens willen we jullie vragen om 

het toernooi zoveel mogelijk te promoten bij andere parken. In de kantine kunnen jullie posters en flyers vinden die jullie tijdens 

de competitie kunnen verspreiden. Spelers van REO zijn immers de beste ambassadeurs die we hebben! Middels de nieuwsbrief 

en de website zullen wij jullie maandelijks op de hoogte houden van de vorderingen. Ideeën en vragen zijn natuurlijk van harte 

welkom! Hiervoor kunnen jullie contact opnemen met de organisatie via toernooi@reotennis.nl.  

Met sportieve groet, 
Team NRT*** 
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