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en zijn Madam toernooi 
geen doorgang (zie ver-
derop het stukje van 
Marja) zal vinden. Alle 
horeca is nog dicht en 
dit treft ook onze 
hoofdsponsor, welke ik 
vanaf hier heel veel 
sterkte wens met zijn 
bedrijfsvoering. Hoe en 
of we iets in afgeslank-
te vorm kunnen  doen 
wordt de komende tijd 
duidelijk.  

Door de terugval van al 
deze inkomsten wordt 
het voor onze club een 
flinke dobber hier weer 
bovenop te komen.   

Begin dit jaar werden 
we benaderd door de 
Gemeente Goes dat er 
een fonds LED-
verlichting was inge-
steld.  Het bedrag van  
€ 11.666,00 wordt door 
de Gemeente geleend 
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Beste Leden, 

3 maanden geleden waren we als bestuur druk 
met de voorbereidingen van de ALV welke 
eind Maart stond gepland en met de start van 
het nieuwe tennisseizoen.   

Het Coronavirus maakte dat per 15 maart alle 
activiteiten, waaronder ook onze clubbijeen-
komsten, werden beëindigd. Een enorme dom-
per voor alle tennisspelers.  

We zijn nu bijna 2 maanden verder en geluk-
kig mag de jeugd onder begeleiding weer les-
sen en vrij spelen. Persoonlijk denk ik dat het 
spelen van een enkel ook tot de mogelijkheden 
zou kunnen behoren, aangezien tennis geen 
contactsport is, maar nog even geduld. 

Dit alles heeft natuurlijk een enorme invloed 
op ons clubleven en daarmee ook onze inkom-
sten die we hebben van kantinebezoek en 
competities. Daar komt bij, dat ons den Baas 

Plaats hier het bijschrift voor uw foto.  



aan de T.V. WPD en in 
15 jaar terugbetaald, 
waarbij geen rente 
wordt berekend. Hier-
voor hebben we toe-
stemming nodig van de 
leden, aangezien we een 
lening aangaan welke 
hoger is dan € 5000. 
Vanwege de tijdsdruk 
en dat alle activiteiten 
zijn opgeschort om een 
ALV te houden, hebben 
we als bestuur akkoord 
gegeven om hiermee als 
club meer liquide te 
zijn en dit geeft ons 
dus meer armslag in on-
zekere financiële tij-
den. We hopen op uw 
begrip. 

In deze periode vraag 
ik u ook aan onze spons-

oren te denken waarvan 
een groot aantal plaat-
selijk. We zijn heel erg 
blij met hun sponsor-
schap en zij met uw 
aanschaf of order. 

Hopelijk zien we elkaar 
snel op de tennisbaan 
en blijf gezond ! 

Machiel van der Baan 

 

Beste leden, 

Het financiële jaarver-
slag was klaar en goed-
gekeurd door de kas-

 

Op 18 maart zijn de facturen voor het 
lidmaatschap verstuurd via ClubCollect 
naar de bij ons bekende emailadressen 
van de leden. Dit jaar hadden we de 
mogelijkheid om de betaling via Ideal 
te voldoen en veel leden hebben daar 
gebruik van gemaakt. We zijn blij dat 
de meeste leden hun lidmaatschap 
hebben betaald, want ondanks dat er 
niet getennist kan worden, en er dus 

Onze vogelverschrikkers denken dat 

ze zelfs alle tennissers verjaagd heb-

ben en wachten fier op de afrastering! 

commissie. De datum van 
de Algemene Ledenver-
gadering stond voor vrij-
dag 27 maart gepland. 
Het enige wat nog restte 
was de uitnodiging naar 
de leden versturen, maar 
zover is het helaas niet 
gekomen door de lock-
down. Zodra het weer 
mogelijk is, zullen we een 
datum plannen om alsnog 
de ledenvergadering te 
kunnen houden. 



geen kantine inkomsten 
zijn, gaan de kosten zo-
als de Delta, de hypo-
theeklasten, verzeke-
ringen, de betaling aan 
de KNLTB, voor de ten-
nisvereniging gewoon 
door. Met het ver-
sturen van de sponsor-
nota’s hebben we nog 
even gewacht. We be-
raden ons wat hiermee 
te doen. 

Helaas was het voor on-
ze vereniging niet mo-
gelijk om in aanmerking 
te komen voor een bij-
drage vanuit de over-
heid. Een voorwaarde 
hiervan was dat we in 
de periode van 15 
maart t/m 1 juni 
€4.000 inkomstender-

ving zouden hebben en 
dat halen we als kleine 
vereniging bij lange na 
niet. Misschien dat we 
in aanmerking komen 
voor de nieuwe regeling 
vanuit de overheid. Nog 
even wachten wat de 
voorwaarden hiervan 
zijn.  

Gelukkig hebben we nog 
wat vet op de botten en 
kunnen we het als ver-
eniging nog even uitzin-
gen, mede door de ren-
teloze lening van          

Hallo leden, 

Alle toernooien t/m week 24 zijn nu 
geannuleerd, dus het zal spannend wor-
den of ons toernooi in week 31 door zal 
gaan.  

Wat betreft Den Baas en zijn madam 
Open 2020, deze zal niet doorgaan zo-
als de laatste jaren. Zoals jullie weten 
is de horeca nog steeds dicht en zon-
der inkomen kan onze sponsor ons 
toernooi niet ondersteunen. Op de 

Hier hebben we al veel gemak van 

gehad en door het hele coronagebeu-

ren komt dit straks heel goed van 

pas...contactloos betalen.  

€ 11.666 die we van de 
Gemeente Goes hebben 
ontvangen. Hiervan willen 
we de hypotheek gedeel-
telijk mee aflossen. De 
rentevast periode van 
deze hypotheek hebben 
we weer voor twee jaar 
verlengd.  

 

Groetjes, Agnes Filius 



website staat hoe we 
onze sponsor allemaal 
kunnen ondersteunen, 
help hun hiermee in de-
ze moeilijke tijd. 

Wat gaan we dan doen? 

Als we in die week wat 
mogen organiseren zal 
het op een andere ma-
nier worden, afhanke-
lijk wat dan de moge-
lijkheden zijn, een dag- 
of weekendtoernooi. 
Maar zodra we meer 
weten horen jullie hier-
van. En als jullie een 
idee hebben dan horen 
we het natuurlijk graag. 
Want we moeten samen 
de club in stand hou-
den. 

Hebben jullie al opge-

ruimd? Misschien ligt 
er nog wat om te ge-
bruiken voor de loterij 
om toch nog wat inkom-
sten binnen te krijgen 
voor de club. Bewaar 
het en als dat echt niet 
lukt kunnen jullie het 
afgeven bij Marja, 
Heerenpolderweg 2 
Wolphaartsdijk. 

De loterij in ons finale-
weekend kunnen we niet 
missen. 

De zomeravondcompeti-
tie is geannuleerd, voor 

Hallo leden, 

 

We zijn alweer even in lockdown en be-
houdens enkele updates vanuit de bond 
was er eigenlijk weinig nieuws te mel-
den. Niet dat we alleen maar thuis ge-
zeten hebben. 

Kees heeft de banen en het groen keu-
rig onderhouden. Jammer dat er geen 
gebruik van gemaakt mocht worden, 
want de banen liggen er strak bij! Ook 

Niemand die van de prachtige creaties 

van Marja kan genieten.  

2021 kunnen we weer op-
nieuw inschrijven volgend 
jaar. 

Inmiddels wel bekend, de 
voorjaarscompetitie zal 
in het najaar gespeeld 
worden. Hopelijk doen 
jullie hier allemaal aan 
mee, want het zal lekker 
zijn om weer op de baan 
te staan. 

Graag snel tot ziens op 
de baan, 

Marja Noteboom. 



de bosjes rondom het 
terras schieten be-
hoorlijk in het groen. 
Het gras ziet er ook 
strak uit! 

De cv-ketel is onder-
houden en bij navraag 
aan de monteur blijkt 
dat er bij ons eigenlijk 
geen kans bestaat op 
legionella. Dit komt 
meer voor bij boilers. 
Met het enkele minuten 
doorspoelen van de lei-
dingen  (die ook nog erg 
kort zijn ) voor we 
overgaan tot gebruik, 
kan het laatste beetje 
twijfel hierover worden 
weggespoeld. Hiervoor 
zal ik zorgen voordat 
we weer actief worden. 

Verder hebben we nog 
bezoek gehad van mui-
zen in de ketelkast, 

maar alle sporen daar-
van zijn nu weer ver-
dwenen. Naast de be-
kende mieren hebben 
we een ware spinnenuit-
braak in de herendou-
cheruimte gehad. Je 
maakt wat mee…. 

Heb in deze periode 
ook maar de schoon-
maakazijn ter hand ge-
nomen om de douchkop-
pen, de waterkoker en 
het grote koffiezetap-
paraat te ontkalken. 
Verder heb ik alle 
drank die tegen en over 
de datum was wegge-

er ook een groot deel over de datum 
gegaan, maar daar was ook het slecht 
voorseizoen debet aan. Wat hebben we 
toch een dubbele pech gehad tot nu 
toe. Voordeel is nu dat alle koelkasten 
uit staan. Alleen de diepvries draait 
rustig door. 

27 februari hebben we een laatste be-
stuursvergadering gehad en daarna is 
het bestuur nauw in contact geweest 
over de app, email en telefonisch. Gro-
te en kleine problemen. Papieren aan-

 

 

Binnenkort nieuwe instructies!    

haald. Deels tegen kost-
prijs aan de vaste choco-
meldrinkster (Petra) ver-
kocht en cola-
lightdrinkster (Patricia) 
verkocht en de rest ook 
aan andere liefhebbers 
verkocht. Ja dit zijn na-
tuurlijk noodsprongen, 
maar we zijn blij dat we 
er zo vanaf raken. Zoals 
het ernaar uitziet zal er 
binnenkort meer ver-
patst moeten worden, 
want de tijd loopt 
door….zo ook de houd-
baarheidsdata. Helaas is 



geplakt met de aankon-
diging van de sluiting. 
Inmiddels zijn de picto-
gram plakkaten van de 
Gemeente Goes binnen. 
Die ga ik vandaag 4 mei 
ophangen bij de tennis. 

Met de KNLTB en Kring 
Kapelle/Goes, de Ge-
meente Goes en Raoul 
is veelvuldig contact 
geweest. De regelemen-
ten ook wel protocollen 
moeten streng nage-
leefd worden. We ho-
pen dan ook dat ieder-
een zich daaraan houdt. 
Emile de Witte is voor 
de jeugd het aan-
spreekpunt en coördi-
nator voor het vrij ten-
nissen. Let wel: het is 
niet de bedoeling dat 
de jeugdleden buitenom 
Emile vrij gaan tennis-

sen. Dit moet echt on-
der zijn begeleiding! 

Verder wil ik nog uit de 
protocollen opmerken 
dat de kantine niet ge-
bruikt mag worden. Als  
Raoul/Emile de ballen 
hebben gepakt moet de 
deur ook weer op slot. 
Verder mogen de ballen 
na gebruik een dag niet 
gebruikt worden. 

De kids beginnen 5 mei 
en hopelijk mogen de 
senioren binnenkort ook 
weer….zucht… 

maakroosters weer versturen en als 
het mag ook de barroosters. Voor die 
tijd zullen we de clubapp activeren en 
is het misschien handig om de banen 
via de app te reserveren. Ook de lad-
dercompetitie zullen we hierin active-
ren. Ja en tenslotte het clubblad is 
niet meer. Middels deze nieuwsbrief 
willen we jullie op de hoogte houden 
wat er speelt. 

Ik zeg ik heb er zin in. Heel graag tot 
gauw en houd je gezond! 

                               Sylvia 

Allemaal de groetjes van Raoul, die 

staat te popelen om jullie weer les te 

geven! 

De jeugdcompetitie is 
voorlopig uitgesteld naar 
het najaar, maar we zul-
len te zijner tijd opnieuw 
de ouders benaderen of 
zij hieraan mogen deel-
nemen. 

We hebben of gaan in 
deze periode ook diverse 
Webinars van de KNLTB 
volgen. Voor de ledenad-
ministratie, de boekhou-
ding, de website. We zijn 
straks weer helemaal bij. 

Zodra de boel weer gaat 
draaien zal ik de schoon-


