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I N H O U D  N I E U W S B R I E F 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

VAN DE VOORZITTER 

EVEN VOORSTELLEN 

HAALBAARHEIDSONDERZOEK VERHUIZING 

CORONA UP DATE 

WERVING NIEUWE LEDEN 

LID WORDEN IN CORONA TIJD 

VRIENDJES MAAND 

45 JAAR WTC  

 

 

N I E U W E  L E D E N 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

SENIOREN    JUNIOREN 

Ilona Millekamp   Roos Kuyper 

Willem Salet    Odeth ten Napel 

Rebekka Mud   Jamie van Boven 

Gaby van Rotterdam  Carlijn Veltmaat 

Cora Koele 

Mirjam Rozeboom 

Francisca Schreurs 

V O L G E N D E  N I E U W S B R I E F 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

Kopy voor eind augustus as naar wezepsetennisclub@gmail.com 
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V A N  D E  V O O R Z I T T E R 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

Beste tennisvrienden, 

 

Het is Coronatijd en we tennissen nog steeds. Daarmee is alles wel zo’n beetje gezegd. Alle verdere 

activiteiten staan in de ijskast. Zodra het licht op groen gaat, gaan we weer van start. De voorbereidingen 

daarvoor zijn klaar. Maar of en wanneer we weer volop los kunnen weet niemand. Je zou kunnen denken 

dat 2020 voor de club een financieel moeilijk jaar is geweest, maar dank zij overheidssteun is dit niet het 

geval. Jan Ogink heeft de jaarcijfers klaar en iedereen kan het financieel jaarverslag bij 

penningmeesterwtc@gmail.com opvragen. Dit is overigens inmiddels Klaas Mijnheer. Klaas heeft het 

stokje overgenomen van Jan. Hij was tijdelijk penningmeester na het vertrek van Richard van het Ende. 

Jan bedankt voor de tijd dat je de financiën hebt beheerd! 

Inmiddels naderen we het 45 jarig jubileum van de club (29 maart). Maar ook dit zal vanwege het virus 

nog niet gevierd kunnen worden. Wat wel is gestart is het onderzoek of het haalbaar is om een nieuwe 

locatie voor WHC en WTC te realiseren aan de Voskuilerdijk. De gemeente heeft een landschapsarchitect 

en een deskundige voor sportterreinen ingehuurd om advies te geven. Verder zijn er meedenk-groepen 

geformeerd met omwonenden en belanghebbenden. Ook WTC neemt aan zo’n groep deel. Naar 

verwachting zal voor de zomer de haalbaarheid duidelijk zijn. Dan hopen we weer een ledenvergadering 

te kunnen organiseren om een besluit te nemen over een eventuele verhuizing. 

Intussen is er ook een groep leden gestart met het doel om nieuwe leden te werven. Hopelijk leveren 

hun inspanningen weer een aantal nieuwe leden op. Zo zien we dat er achter de schermen en buiten de 

velden nog volop activiteit is. Laten we hopen dat alle activiteiten binnenkort weer van start kunnen en 

dat 2021 een beter tennisjaar wordt dan 2020.  

Veel tennisplezier toegewenst, Fred Huberts  
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E V E N   V O O R S T E L L E N 
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Beste tennisvrienden en -vriendinnen, 

Ik ben Klaas Mijnheer, en sinds medio maart de opvolger van Jan Ogink als penningmeester van de 

WTC.  

Van oorsprong ben ik accountant en dat zal wel één van de redenen zijn dat ik gevraagd ben om het 

stokje over te nemen. Omdat ik bezig ben met pensioen te gaan, ik ben nu nog een aantal dagen per 

week actief als financieel schade-expert, krijg ik meer ruimte om het mooie tennisspel te beoefenen en 

ook meer ruimte om op andere manieren actief te zijn. Dus ook als penningmeester van de WTC. 

De WTC is een gezellige club mensen, met ook heel veel mensen die zich, naast tennissen, inzetten 

voor bestuurlijke functies en het uitvoeren van heel veel zaken daar omheen. De laatste jaren heb ik 

ook al kantinediensten gedraaid, een mooie manier om andere leden te leren kennen. En nog gezellig 

ook. 

Inmiddels hebben jullie de eerste financiële acties van mij meegemaakt: ik heb de eerste incasso’s voor 

de contributieronde 2021 uitgevoerd. Daarnaast probeer ik me te verdiepen in allerlei zaken die met 

het penningmeesterschap te maken hebben. 

Mochten jullie opmerkingen, aanmerkingen, tips of anderszins iets aan me kwijt willen: 

Per mail: penningmeesterwtc@gmail.com of telefonisch 06 – 516 14 786 ben ik over het algemeen 

goed bereikbaar. 

Ik hoop op een mooie tijd als lid van het bestuur van een financieel gezonde vereniging. 

Tot ziens, hopelijk binnenkort, op de tennisbaan 

Hartelijke groet, Klaas Mijnheer 
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H A A L B A A R H E I D S - 

O N D E R Z O E K  V E R H U I Z I N G 
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O N D E R H O U D  E N  ZO  

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 

 

 

Op dit moment loopt er een haalbaarheidsonderzoek vanuit de gemeente naar de (on)mogelijkheden 

van een verhuizing van WHC, eventueel in combinatie met een verhuizing van WTC en de Van Limburg 

Stirumband. Als onderdeel van dit onderzoek zijn er afgelopen weken vanuit de gemeente verschillende 

(digitale) gesprekken geweest met omwonenden en direct betrokkenen. Vanuit WTC is een afvaardiging 

van het bestuur aangehaakt bij deze gesprekken.  

Daarbij lijkt de toekomstige verhuizing van WHC dichterbij te komen en is het zometeen aan ons als 

leden van WTC om te bepalen of wij wel of niet mee willen. Deze beslissing kan natuurlijk alleen goed 

gemaakt worden wanneer ons een concreet aanbod wordt gedaan. Zodra dit aanbod vanuit de 

gemeente er is, zullen we dit als bestuur uitgebreid toelichten en er als vereniging uitgebreid bij stil 

staan. De verwachting is dat de gemeente haar eerste verkennende onderzoek deze zomer heeft 

afgerond. Daarna zal er  meer duidelijk zijn wat dit voor onze vereniging kan gaan inhouden.  

Het is nog even afwachten, maar zodra er concreet wat te melden valt, laten we u dat vanzelfsprekend 

direct weten.  

Met vriendelijke groet, Marnix Bijl 

 

  

NIEUW NET OP BAAN 1 

 

SNEEUW IN FEBRUARI 

 

TOEGANGSHEK HAPERDE 
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C O R O N A  U P D A T E  
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Huidige coronamaatregelen zijn verlengd t/m 20 april. Hierbij de Coronaregels op een rij: 

Volwassenen vanaf 27 jaar: 

 Mogen tennissen met maximaal 4 personen, alleen buiten. Dubbelen mag op 1,5 m. afstand; 

 Voor trainingen met volwassenen vanaf 27 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 4 personen per 

baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer. Alleen buiten; 

 Er mogen geen interne activiteiten worden georganiseerd, zoals toss of laddercompetitie. 

Jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar: 

 Mogen spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten 

onderling geen 1.5 meter afstand te houden; 

 Interne wedstrijden op de club zijn toegestaan. 

Algemeen: 

 Er geldt een avondklok vanaf 22 uur. Zorg dat je om 22 uur thuis bent; 

 Er worden geen (officiële) wedstrijden zoals competities en toernooien gespeeld; 

 Publiek is niet toegestaan; 

 Sportkantines, kleedkamers en douches zijn dicht. 

 De voorjaarscompetitie, Tenniskids en Jeugdcompetitie en Zomeravond competitie zijn uitgesteld tot 

begin juni (week 22);  

 Alle toernooien tot 2 mei zijn geannuleerd, waaronder ons seniorplusdagtoernooi; 

 Nadere informatie zoals speeldata volgt begin mei. 
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W E R V I N G  N I E U W E  L E D E N 
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WTC heeft door de jaren heen verschillende succesvolle wervingscampagnes gehad. Ieder jaar weten 

nieuwe leden ons mooie park en gezellige club te vinden. Ondanks deze aanwas, heeft WTC de 

afgelopen 10 jaar een terugloop aan leden. In 2010 had WTC 335 leden, op dit moment 209. Landelijk is 

bij sporten in clubverband een terugloop in leden te zien. Deze landelijke trend kan mogelijk worden 

veroorzaakt door de individualisering, flexibilisering van lidmaatschap en de wens minder verplichtingen 

te hebben als lid.  

Om grip te krijgen op de werving en binding van leden heeft het bestuur een aantal leden gevraagd een 

plan te maken waarmee WTC de aankomende jaren de werving en binding van leden een nieuwe impuls 

kan geven. De projectgroep PR en werving heeft begin april haar plan aan het bestuur gepresenteerd. 

Jettie de Jong, Michiel Werner, Cor Post, Henk Meijer, Daisy van Emst, Maureen van Dijk en 

ondergetekende hebben alle succesvolle activiteiten, als het invitatietoernooi, het meenemen van een 

vriendje en vriendinnetje naar les, de open les avonden in maart etc., aangevuld met nieuwe activiteiten.  

Uiteraard is er gekeken hoe we de mogelijke tennisdoelgroepen kunnen benaderen. De leden bij WTC 

zijn erg gemeleerd in leeftijd en in recreatieve en competitieve spelers. Dat betekent dat we een mix aan 

media moeten gaan inzetten om onze doelgroepen te bereiken. Er wordt ingezet op de traditionele 

media als de huis aan huis krant, locourant en flyeren (op de volgende pagina meer hierover), maar ook 

gaat er groter ingezet worden op social media. Naast facebook gaan we het WTC instagram account 

activer inzetten. Om de jeugd en jongeren te bereiken zal Snapchat voor onze club worden ingericht. Om 

de wervingactiviteiten een smoel te geven, willen wij een aantal van onze leden vragen ‘het gezicht’ te 

worden van WTC. Door het tennisverhaal (storytelling) van dit lid te gebruiken, verwachten we nieuwe 

mensen enthousiast te krijgen voor WTC.  
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H E L P  M E E   F L Y E R E N  
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En als nieuwe leden gekozen hebben voor onze gezellige club en het tennis, dan zullen een aantal 

buddy’s (vrijwilligers) de nieuwe leden wegwijs maken op de club. Door ze bijvoorbeeld mee te nemen 

naar de toss of uit te nodigen voor het paard veulen toernooi.  

Want tennis is vooral leuk als je dat met verschillende andere tennissers kunt doen en na de tennis het 

ook gezellig hebt. Vindt je het leuk om nieuwe leden te begeleiden als buddy, laat het ons dan weten! 

Het werven en inzet van activiteiten gaat van start als wij weer ruimte krijgen vanuit de regering: 

voorwaarde is dat de kantine en het terras weer open kunnen. We zullen jullie aankomende tijd op de 

hoogte houden en wellicht vragen of mee te helpen! 

 

Een wervelende groet, Annegreet van Wier 

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

 

Als meelevende WTC-ers weten jullie dat het ledenaantal van onze mooie club aan het dalen is. Slecht 

voor de penningmeester, maar nog slechter voor wat er op ons park te beleven is. Zoals hiervoor 

aangegeven, gaan we verschillende ledenwerfacties starten. Jullie horen daar meer over binnenkort. 

Want ledenwerven is pas zinnig na corona; als je mensen weer wat te bieden hebt. Onderdeel van de 

actie is huis aan huis flyeren. Er wordt een mooie flyer ontwikkelt, waarop de gezichten van WTC terug te 

zien zijn. Voor het uitdelen van de flyers, doen we graag een beroep op onze eigen WTC-ers. We willen 

jullie als leden vragen om een paar straten in jouw buurt van flyers te voorzien. Je hoeft niet door regen 

of kou, niet ’s morgens vroeg al, je kunt je eigen tijd uit kiezen. We noemen alleen een einddatum. Je 

wordt vooraf gebeld over welke te flyeren straten we in gedachten hebben voor je. Deze actie zal gestart 

worden als de coronamaatregelen zijn verruimd. Help je mee? 

Met vriendelijke groet, Henk Meijer 



 
 

 ● ● ● ●  10 | 2021 WTC  ● ● ● ● 

 
 

NIEUWSBRIEF APRIL 2021 
 

L I D  I N  C O R O N A T I J D E N  
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INGRID DE VRIES is sinds 2020 lid bij WTC 

en heeft haar plek gevonden: 

 

 

’Vorig jaar ben ik vlak voor de eerste lockdown lid geworden van WTC. Helaas moest ik even wachten 

voordat ik echt kon beginnen met tennissen. Gelukkig was het vanaf mei weer mogelijk om les te krijgen. Ik 

heb gebruik gemaakt van de WTC kennismakingsaanbieding met o.a. vijf NDO- lessen. Omdat ik ook pas 

in Wezep woon is dit een leuke manier om mensen te leren kennen. Op dit moment tennis ik iedere 

donderdagochtend met een groepje dames. Wat ik zo fijn vind aan WTC: We tennissen op all-weather 

banen en je kunt het hele jaar door lekker buiten tennissen. Ondanks dat door Corona veel niet mogelijk 

was, heb ik het als een open en warm welkom ervaren.’ 

 

In Coronatijden met alle beperkende maatregelen lid worden van een sportvereniging? Ja dus!  

Rond 21 nieuwe leden hebben zich vanaf 2020 tot heden ingeschreven. Dat is een fraai aantal, vooral 

omdat er nauwelijks wervingsacties zijn geweest in 2020. Gelukkig heeft het nuttige netwerken van onze 

leden goed gewerkt. WTC’ers , ga zo door! Afgelopen jaar zijn ook 8 tijdelijke leden lid geworden bij 

WTC;  zij maakten gebruik van het  3 maanden challenge lidmaatschap (zie ook onze website 

https://www.wezepsetc.nl/actieaanbiedingen).    

We boften dat, na de eerste strenge lockdown in het voorjaar, er vanaf mei weer getennist mocht 

worden. Per juli werd er getosst en kon de NDO training weer worden hervat. Daarnaast hebben we 

onder andere het MaKoi Clubdubbeltoernooi, de Sunday Summer Time Tennis, het paard-veulentoernooi 

kunnen organiseren. En hebben we een deel van de najaarscompetitie kunnen spelen. Ondanks de 

lockdown en de beperkingen, hebben we tot heden kunnen tennissen en trainen. En fijn dat we nu ook 

weer kunnen dubbelen! Helaas zonder de jaarlijkse activiteiten die normaliter geïntieerd worden door de 

o.a. de JTC. En ondanks de beperkingen positieve geluiden van twee nieuwe WTC-leden.   
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MELVIN KROON is ook vaak te vinden op de 

baan en denkt sinds kort mee met de 

activiteiten van de jtc. 

 

 

 

’Ik ben vorig jaar mei samen met een vriend lid geworden. Wij hebben samen verschillende keren getennist 

bij WTC. Doordat we steeds vaker met veel plezier op de baan stonden, besloten we om lid te worden. We 

hebben gebruik gemaakt van de kennismakingaanbieding inclusief de vijf lessen van NDO: erg goed 

verzorgde lessen die ons hebben geholpen een goede basistechniek aan te leren.  

Ik ervaar de tennisclub als een hele hechte vereniging, ook in tijden van Corona. Ik ben erg fijn ontvangen 

door de commissieleden, de mensen van de maandagavond-toss en mijn trainingspartners. Nog steeds 

tennis ik geregeld met de mensen die ik toen heb leren kennen. Verder is de sfeer altijd goed, iedereen groet 

elkaar en is vaak in voor een gezellig praatje. Mede hierdoor ben ik graag op de tennisbaan te vinden.’ 

 

Mooie verhalen van nieuwe leden!  

Met het nieuwe werving en bindingplan kunnen we, zodra dit kan, nieuwe wervingsactiviteiten in zetten 

en ook andere potentiële nieuwe leden enthousiast maken voor tennis en onze leuke club!  

Jettie de Jong , lid JTC en de projectgroep pr- en werving    
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V R I E N D J E S M A A N D  
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Vanaf 15 maart tot en met de maand april kan 

een jeuglid tot 2x een vriend of vriendin mee te 

nemen naar zijn/haar tennisles! Super leuke actie, 

want wie wil er nu niet met een vriend of vriendin 

sporten. En wellicht wordt hij/zij enthousiast om 

samen te gaan tennissen. 

Hebben jeugdleden iemand die ze graag willen 

meenemen, dan kunnen ze van te voren Niels 

den Ouden van NDO mailen: niels@ndoweb.nl. 

Geef in de mail aan wanneer er een vriend of 

vriendin mee wordt genomen. 

En wie weet kunnen we zo weer nieuwe jonge 

leden welkom gaan heten bij WTC! 
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45 JAAR WTC 
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Kees Elias verhaalt samen met Anneke 

Leijenhorst over 45 jaar WTC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Na enkele jaren een papieren vereniging te zijn geweest, werd de eerste officiële bestuurs-

vergadering gehouden op 29 maart 1976. De oprichting van de Wezepse Tennisclub is een feit. Op 18 

juli 1976 worden de statuten bij de notaris geregistreerd. 

Onder aanvoering van Simon Slot, samen met Jan Bouwhuis en Christine van Knippenberg, worden er 

diverse gesprekken en opties met de gemeente besproken over de aanleg van een tennispark. Vele 

plaatsen passeren de revue zoals ’t Loo en de Brink in Wezep. Na veel strijd komt men er met de 

gemeente uit. Op 1 april 1980 wordt het besluit genomen tot de aanleg van 4 tennisbanen en een 

kleedaccommodatie op de heikamp. Een aanleg en bouw belofte, mits het bestuur de zondags rust 

beloofde. 

Vele activiteiten worden georganiseerd om geld te verzamelen om eea te bekostigen, zoals 

crosslopen, zeskampen, straattennis en zelfs een praalwagen op Koninginnedag. Snel daarna worden 

de definitieve plannen gesmeed. De kantine komt voor eigen rekening van de vereniging en wordt 

met hulp van onder andere Karel Beenen ontworpen. De bouw wordt gerealiseerd door van Boven 

bouwbedrijf. De voorzitter van de bouwcommissie heeft samen met Karel Beenen bijna dagelijks de 

bouw begeleid. Aansluitend wordt met de bouwcommissie (Toos van Reijn en Gerrit van Enk) het 

interieur aangepakt. Het bankstel wordt gemaakt door Ben Fidder, met hulp van anderen.De opening 

van het park wordt gedaan door Simon Slot met assistentie van Dorinde Beenen en Reinier Elias. Op 

23 augustus  1980 viert WTC feest en gaan 4 tennisbanen open. Het jaar 1981 is het eerste volle 

tennisseizoen jaar op de eigen banen. De eerste ledenvergadering wordt op 31 januari  1981 in de 

kantine gehouden. Op 8 februari moet een ledenstop in worden gesteld. Op dat moment zijn er 400 

spelende leden en 100 toekomstige op de wachtlijsten. 
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De competitie doet zijn intrede: 4 senior- en  2 junior teams speelden mee in diverse competities. Ook 

worden er commissies in het leven geroepen zoals een Jeugdcommissie, Technische commissie, 

redactiecommissie, baan- en accommodatie commissie en barcommissie. In oktober wordt het 

seizoen afgesloten met een groot slotfeest. 

Vanaf dat jaar wordt ook op zondag gebruik gemaakt van de banen. De uitbreiding van 4 naar 6 

banen staat hoog op de agenda, naast de verlichting van de banen. De ambitie is hoog en de druk op 

het bestuur om activiteiten te organiseren is groot. Disco, puzzeltocht, kaartavonden en spelavonden. 

Kortom; ouderwetse gezelligheid. In 1982 komt Ben Fidder de baancommissie versterken. Ben is 

inmiddels 83 jaar en nog altijd actief om de banen in goede conditie te houden.  

In 1984 hebben zich 100 leden opgegeven om competitie te spelen waardoor er weinig tennistijd 

overblijft voor de recreant, met alle wrevel van dien. Ook de successen blijven niet uit. Diverse 

jeugdspelers worden op niveau kampioen in diverse districtswedstrijden. 

In 1986 bestaat de club 10 jaar en dit wordt gevierd met een lustrumtoernooi in september. Met 

sportieve activiteiten en ‘s avonds een boerenkapel. Dat waren nog eens tijden. Ook voor de 

competitie blijft de animo groot; maar liefst 20 teams. 

Dit is het eerste stuk uit de begin jaren van WTC. De volgende keer komen we met een kort verslag 

over latere jaren. 
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Hoewel sport- en cultuuraanbieders langzaamaan weer open gaan, is direct weer meedoen niet voor 

iedereen vanzelfsprekend. De financiële situatie kan door de coronacrisis verslechterd zijn. In de 

gemeente Oldebroek geen reden om sport of cultuur aan je voorbij te laten gaan. Het Jeugd- en 

Volwassenenfonds biedt uitkomst! 

Het Volwassenenfonds is nieuw in de gemeente Oldebroek, het is zelfs de eerste gemeente in Gelderland 

met zo’n fonds. De principes zijn hetzelfde als bij het Jeugdfonds: er is weinig geld om aan sport of 

cultuur te doen en het fonds betaalt de contributie of het lesgeld aan de aanbieder. Een professional die 

de situatie van het gezin kent kan een aanvraag indienen. Ook vergoedt het fonds eventueel 

noodzakelijke kleding of materialen.  

Meedoen? Een aanvraag bij het Volwassenenfonds en het Jeugdfonds wordt gedaan door een 

intermediair die actief is binnen de gemeente Oldebroek. Denk bijvoorbeeld aan een schuldhulpverlener, 

buurtsportcoach, medewerker Sociaal Team, leerkracht op school of een jeugdwerker.  

Een overzicht van de intermediairs en meer informatie over de fondsen is te vinden via 

www.goedbezigoldebroek.nl.  

Hebt u vragen over de fondsen, dan kunt u contact opnemen met Rudolf Huberts van Goed Bezig 

Oldebroek. 

Emailadres rhuberts@oldebroek.nl of telefoonnummer 06 44 928 259. 

 

 


