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+ 
Tennisclub Keerweide Geleen 
 

Opgericht 9 april 1936. Statuten goedgekeurd bij K.B. van 26 juni 1966 en 
gewijzigd per 1 mei 1985 bij notariële akte. 
 

Bankrekening:   13.05.05.226 t.n.v. penningmeester TC Keerweide 
                                           te Geleen. 
 

Clubhuis Tel: 046-4743813,  Ridder Vosstraat 32, 6162 AX  Geleen 
 

Bestuur: 

Voorzitter  René Kuijer 046-4374283/06-29300100 
  Heirstraat 15 6191 JR Beek 
  rmjkuijer@hetnet.nl 
Secr./ penningm. Rob Baltissen 046-4755720 
  Halewijnstraat 14 6166 KJ  Geleen 
  robbaltissen@hotmail.com 
Technische cie. Peter Soeterbroek 046-4525010 
  Burg. Nelissenstr. 10 6141 AH Limbricht 
  technischecommissie@tckeerweide.nl 
Recreatie cie.  Petra van Eck 046-4744089 
  Irenelaan 15 6165 CM Geleen 
  petra.vaneck@home.nl 
Baan cie.  Jos Keulen 046-4747509 
  Spaubeeklaan 25 6164 HG Geleen 
  Jos.keulen@ziggo.nl 
Jeugd cie.  Pieter Vogels 046-4754953 
  Halewijnstraat 10 6166 KJ  Geleen 
  pietervogels@versatel.nl 
Bardienst cie.     Lia  Weeda 
  bardienst@tckeerweide.nl 
Sponsor cie.  Marco van der Wal 06-50293100 
  Parklaan 4 6166 GS Geleen 
  sponsoring@tckeerweide.nl 
Financieel adviseur Bert Schmitz 046-4744354 
en ledenadm.  Elegaststraat 15 6166 KG Geleen 
                                   bertschm@telfort.nl 
                                   Beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend door 
                                   schriftelijke opzegging bij de ledenadministratie vóór 1 
                                   december. 
Redaktie:          Hans Moonen en Gaby Weerts 
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Voorwoord…… 
 

Beste Keerweidenaren, 

 

De laatste keer dat we een voorwoord in dit club schreven zat de vorst  

nog diep in de grond en was er zelfs nog geen vooruitzicht wanneer de  

banen zouden open gaan. Een historische start van het seizoen. Ik kan mij 

niet herinneren dat zo laat de banen open gingen. Met een groot risico op  

het kapot lopen van de banen zijn we het seizoen twee weken later gestart. 

Gelukkig ging alles goed en kunnen we terug kijken op een mooi tennis 

seizoen met zeker een prachtige zomer. Tot laat in oktober hebben we 

kunnen genieten van onze ook dit jaar weer fantastisch aangelegde banen. 

Met dank aan de baancommissie. De toernooien waren zeer goed bezocht  

en hebben wederom bijgedragen tot de goede sfeer op ons park en binnen 

onze vereniging. De competities hebben weer de nodige kampioenen, 

degradanten en zittenblijvers opgeleverd. Het plezier stond bij de 

meesten voorop. 

 

Volop werd er getraind onder verantwoordelijkheid van ons nieuwe 

trainerskoppel Armand, Pascal en Remco die zich als waardige opvolgers  

van Martijn gepresenteerd hebben. 

Vol goede moed hadden we een wervingscampagne nieuwe leden  

opgezet. In samenwerking met alle andere tennisverenigingen binnen  

de gemeente Sittard Geleen Born was afgesproken om het openings- 

weekend te kiezen om de tennissport binnen onze gemeente nog beter 

op de kaart te zetten zodat aan ledenwerving gedaan kon worden.  

Helaas zoals eerder al gememoreerd stak het weer hier een stokje voor  

zodat dit festijn op een later tijdstip in het jaar opnieuw georganiseerd  

moest worden.  

 

Het ledenaantal is ook dit jaar weer naar beneden gelopen en zo is ook 

Keerweide terecht gekomen op het landelijke niveau nl. minus +/- 30 % 

minder leden. Het bestuur beraad zich op dit moment en zal op de 

ledenvergadering met een voorstel komen hoe wij de neerwaartse  

tendens kunnen gaan ombuigen. Ideeën hierover zijn van harte welkom  

en kunnen bij de secretaris worden neergelegd.  

 

De samenstelling van het bestuur heeft dit jaar een verandering ondergaan. 

Zo heeft Bas den Dekker het bestuur verlaten en zijn plaats is voorlopig 

ingenomen door Jos Keulen. Zoals wij begin dit jaar in de jaarvergadering  
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hebben aangegeven hebben we oude clubhuiscommissie weer in het leven 

geroepen. Inmiddels heeft deze commissie gestalte gekregen (4 leden)  

en zal onder leiding van Vic Leunissen op komende jaarvergadering officieel 

worden geïnstalleerd. 

 

Als laatste wil ik alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet in het afgelopen 

jaar voor onze prachtige club. Er is altijd veel werk te verzetten vanuit 

allerlei disciplines. Zonder al deze vrijwilligers is het voor een club als de 

onze onmogelijk om alles georganiseerd te krijgen. Onze vrijwilligers 

kunnen dit niet alleen en hebben naar de toekomst meer vrijwilligers nodig. 

Ik doe via deze weg een dringende oproep aan ieder lid en vraag jullie na te 

denken een vrijwilligers activiteit op je te nemen. Geef je op bij onze 

secretaris en geef aan wat je wilt doen. We hebben jullie hard nodig. 

 

Namens het gehele bestuur wens ik alle Keerweidenaren mooie en warme 

feestdagen toe. Start het jaar goed en zorg ervoor dat we in april er allemaal 

weer klaar voor zijn. 

 

Rene Kuijer 

Voorzitter TC Keerweide                                                             
 
 
 

Van de redactie..…. 
 

Toevallig is het op de dag dat ik mijn kleine tekstuele bijdrage aan dit 

clubblad maak, landelijke Dag van de Vrijwilliger, 7 december, en heb ik net 

van de KNLTB een dankmailtje gekregen. Leuk toch! Ik realiseer mij weer 

dat alle werk voor TC Keerweide en voor de KNLTB inderdaad 

vrijwilligerswerk is, “werk” maar wel heel leuk en gewaardeerd en als lid 

van een club eigenlijk ook heel gewoon. Tegelijkertijd realiseer ik mij, dat 

vrijwilligerswerk ook verplichtingen schept, zoals op tijd de kopij voor het 

clubblad aanleveren en ook hier is mijn dank op zijn plaats, want ieder 

bestuurslid heeft haar/zijn stukje op tijd aangeleverd, dus Chapeau!  

 

Natuurlijk ook weer mijn dank aan onze bezorgers van dit blad. Opmerkelijk 

is het dan te moeten constateren, dat de club graag de vrijwilligers wil 

bedanken voor het onmisbare werk van onze vrijwilligers, groot en klein, 

maar dat de juist daarvoor georganiseerde Vrijwilligersavond dan zo slecht 

bezocht wordt. 
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Dit gaan we het komend seizoen hopelijk samen anders doen, zo heeft  

het bestuur aangekondigd! 

Dit clubblad is weer zeer lezenswaardig geworden en is bedoeld als  

opmaat naar weer een mooi seizoen, te starten met het nieuwe evenement  

de Sylvesterparty, gevolgd door de Nieuwjaarsbijeenkomst en natuurlijk  

de onvolprezen ALV met ontbijt. Wij verheugen ons alvast en wensen  

jullie eerst Prettige Kerstdagen en een goeie Roetsj naar een Gelukkig en 

Sportief 2014! 
 

De redactie, Gaby Weerts en Hans Moonen 
 

 De eerstvolgende kopijdatum is … 22 februari 2014! 

 

 

 

 

 

 

Van de jeugdcommissie………… 
 

 

Alweer een tennisjaar voorbij. De tijd gaat zeer snel. Op het moment  

dat het boekje wordt uitgegeven zijn we al weer volop bezig met de 

voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De competitie-teams zijn al 

aangemeld bij de KNLTB, het programma met jeugdactiviteiten is al  

weer klaar. Onze trainers, Pascal en Remco, zijn druk bezig om de  

techniek van iedereen bij te schaven, zodat we eind maart, begin april  

weer goed getraind op de baan verschijnen.  

 

Terugblikkend op het afgelopen seizoen kan ik melden dat ik erg blij  

ben met het feit dat Keerweide weer een grote groep jongere jeugd rijk  

is. Onder leiding van onze trainers Remco en Pascal worden zij klaar- 

gestoomd voor de competitie en toernooien van volgend jaar.  

 

Dit jaar is voor de jongere jeugd (tot 12 jaar) het programma “Tenniskids”  

en de World Tour van start gegaan. Voor Keerweide is prima opgepakt  

door Silvia Simons.  
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Het programma is bedoeld om de jongere spelers op een speelse manier te 

laten wennen aan het spelen van wedstrijden tegen kinderen van andere 

verenigingen. TC Keerweide is op 6 oktober jl. gastheer geweest voor dit 

circuit. Thema was “Shanghai”. 25 Kinderen met hun ouders waren 

aanwezig. De kinderen werden geschminckt en voorzien van Chinese 

hoofdbanden, zodat ze als team herkend konden worden. In rap tempo 

worden de wedstrijden gespeeld en de kinderen zijn na enkele minuten 

alweer vergeten dat ze gewonnen of verloren hadden, omdat ze de volgende 

wedstrijd alweer moeten spelen. Erg leuk en leerzaam en ik raad alle jonge 

jeugd aan om hieraan mee te doen. Aanmelden kan t/m de tweede week in 

januari. 

 

Een ontwikkeling die zorgen baart is de kleiner wordende groep tussen 12 

en 20 jaar. Afgezien van enkelingen is de belangstelling voor het spelen  

van wedstrijden gering. Het wordt hierdoor steeds moeilijker om competitie 

teams te vormen. Ik doe bij deze een beroep op deze groep om vooral toch 

wedstrijden te gaan spelen. Dit is, naast het volgen van trainingen, de enige 

manier om beter te worden en ook in trainingen te gericht te kunnen werken. 

Onze nieuwe trainer Pascal staat altijd open om over wedstrijd situaties te 

praten en te trainen. Ik moet vanuit deze positie Pascal een compliment 

maken voor de wijze waarop hij als nieuwe trainer binnen de vereniging is 

geïntegreerd. Iedereen is vol lof over zijn aanpak van de trainingen en ik zie 

geregeld mensen met bezweet voorhoofd van de baan afkomen omdat ze 

flink hard hebben moeten trainen. Perfect! 

 

Belangrijk punt voor komend jaar is de samenstelling van de 

Jeugdcommissie. Ik ben met ingang van de jaarvergadering 2014 aftredend 

en ben op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de jeugd. Maar niet alleen 

een voorzitter is nodig. Afgelopen jaar zijn Jolanda en Els gestopt als leden, 

waardoor de groep erg klein is geworden. We zijn dan ook op zoek naar 

mensen die de kar van de jeugd verder willen trekken. Veel gehoord is dat 

men best wel wil helpen, maar niet als vaste post binnen een commissie. Om 

hieraan tegemoet te komen is het voorstel dat mensen zich beschikbaar 

kunnen stellen voor de organisatie van slechts één evenement per jaar. De 

tijdbesteding is dan minimaal en voor een ieder planbaar. Ik heb de vacatures 

opgenomen in dit clubblad. Ik hoop dat er zich mensen gaan aanmelden, 

want anders kunnen deze evenementen niet meer doorgaan. Dat zou toch 

zonde zijn …… 
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De jeugdcommissie staat er financieel goed voor. We zijn er trots op dat 

we de meeste activiteiten gratis kunnen aanbieden. Bron van inkomsten  

is altijd de Grote Clubactie. Dit jaar was de Grote Clubactie weer een  

groot succes. Dankzij de inspanningen van een groot aantal kinderen 

hebben we dit jaar voor de club zo’n € 600 opgehaald. Opgemerkt moet 

worden dat slechts 1/3  deel van de jeugd actief loten gaat verkopen.  

Kan je nagaan wat we voor de club kunnen verdien als iedereen zou 

meedoen …….. 

 

Volgend jaar hebben we een druk jaar. Keerweide gaat voor de 4e keer  

de voorronden van de Limburgse Jeugdkampioenschappen organiseren.  

Dit evenement vindt plaats in de voorjaarsvakantie. Verder wordt in  

week 31 voor de derde keer op rij het Putterstoernooi gespeeld op ons  

park. Dit toernooi staat onder de regionale jeugd (en ouders) goed aange- 

schreven door de goede organisatie, de gastvrijheid en de vrijheid die de 

kinderen hebben om op ons park met elkaar te spelen. Graag doen wij een 

beroep op ouders / vrijwilligers om bij te dragen aan een goed verloop  

van dit toernooi. 

 

Namens de jeugdcommissie, Pieter Vogels 

 

 
VACATURES BIJ TC KEERWEIDE 

 

DE JEUGDCOMMISSIE IS OP ZOEK NAAR MENSEN DIE IETS WILLEN BETEKENEN 

VOOR ONZE JEUGD 
 

WAARAAN MOET JE VOLDOEN  : 

• EEN GOEDE DOSIS ENTHOUSIASME 

• GRAAG IETS WILLEN BETEKENEN VOOR DE JEUGD 

• OPEN STAAN VOOR IDEEEN 

• BEREID ZIJN OM SAMEN TE WERKEN 

• GRAAG DE HANDEN UIT DE MOUWEN STEKEN 
 

WAT LEVERT HET OP ? 

• BLIJE GEZICHTEN VAN ONZE JEUGD 

• DANKBAARHEID VAN DE ANDERE OUDERS 

• EEN GOED GEVOEL 

 
WELKE EVENEMENTEN MOETEN GEORGANISEERD WORDEN : 

• OPENINGS TOERNOOI (MIN. 2 PERSONEN) 
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• VOORRONDEN LIMBURGSE JEUGDKAMPIOENSCHAPPEN (MIN. 1 

PERSOON) 

• FAMILIE TOERNOOI (MIN. 2 PERSONEN) 

• AFSLUITING COMPETITIE (MIN. 1 PERSOON) 

• PUTTERS TOERNOOI (MIN. 10 PERSONEN) 

• KEERWEIDE ZOMERTENNISDAGEN (MIN. 5 PERSONEN) 

• CLUBKAMPIOENSCHAPPEN (MIN. 2 PERSONEN) 

• KERST TOERNOOI (MIN. 2 PERSONEN) 
 

TIJDENS IEDER EVENEMENT ZIJN ER ORGANISATORISCHE ZAKEN TE 

REGELEN, MAAR OOK VOOR BARDIENSTEN, VERZORGEN VAN HAPJES EN 
DRANKJES ZIJN MENSEN NODIG. HET ZOU LEUK ZIJN ALS ER ZICH MENSEN 

ALS TEAM AANMELDEN VOOR HET VERZORGEN VAN EEN VAN DE 

BOVENGENOEMDE EVENEMENTEN. 

 
WE KUNNEN HET NIET ALLEEN !!! 

 

NADERE INFORMATIE : P. VOGELS  06-20142095 

 

 

 

Van de secretaris…. 
 

Geachte Keerweidenaren, 

Het buitenseizoen is alweer enige maanden voorbij en de banen zijn in de 

winterstand gebracht. De weersomstandigheden van het afgelopen seizoen 

waren wisselend. Het voorjaar was nat en koud, maar de zomer heeft dat 

fantastisch gecompenseerd. We hebben heel wat weken onder subtropische 

omstandigheden kunnen tennissen. 

 

Menigeen zal het niet ontgaan zijn dat er veel ruimte was op de banen. 

Weinig wachttijden. Van de ene kant lekker natuurlijk, maar van de andere 

kant duidt dat op een zorgelijke ontwikkeling. Het ledenbestand krimpt al 

enkele jaren en als bestuur maken wij ons zorgen. Uiteindelijk zullen de 

vaste lasten en andere nieuwe bestedingen ergens van betaald moeten 

worden. Wij gaan ons de komende tijd beraden hoe we het tij kunnen  

keren en de club aantrekkelijk maken voor nieuwe leden. Vooral de 

terugloop van jeugdleden is groot. 

Mochten jullie goede ideeën hebben om de leden terugloop een halt 

toe te roepen, laat het ons weten.  

Elk idee/voorstel zullen we bekijken en overwegen. 
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De fervente tennissers zijn al enkele maanden volop bezig in de hal. Zij 

houden zo hun balvaardigheid en conditie op peil. Voor degene die niet  

in de gelegenheid zijn om te tennissen, zijn er volop andere sportieve 

mogelijkheden. Zo is een groep fanatieke dames en heren op dinsdag  

avond in de gymzaal van de Vermeerstraat actief. Een afwisselend 

programma van stevige oefeningen en  balspelen zorgt voor plezier en 

gezonde vermoeidheid. Paul, Frans, Fred, Jan, Henk, Harald, Hans zijn al 

van de partij. Voor meer info kunt u terecht bij ondergetekende. 

In het dit blad treft u de data aan van de nieuwjaarsborrel en kort daarop 

volgend de algemene ledenvergadering. U bent uitgenodigd voor beide 

gelegenheden. 

 

Met vriendelijke groet, 

Rob Baltissen, secretaris Keerweide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van de recreatiecommissie….. 
 

Recreatieve toernooien 2013 

Als recreatie commissie kijken wij terug op een geslaagd seizoen!  

Op het openingstoernooi na, dat door de lang aanhoudende vorst niet  

heeft kunnen plaatsvinden, zijn alle andere toernooien een succes geweest.  

Elk toernooi was druk bezocht en dat is voor ons als recreatie commissie  

een stimulans om door te gaan. Ook het invitatietoernooi, dat bij de 

omliggende verenigingen bekend is, had in 2013 weer meer deelnemers  

dan de 2 voorgaande jaren. We hopen dat deze stijgende lijn zich blijft 

voortzetten; hoe meer deelnemers hoe makkelijker het plannen van mooie 

partijen wordt en hoe gezelliger de wedstrijddagen zijn.  

 

          
                              
                      UITNODIGING 

          ZONDAG 5 JANUARI 2014 
         NIEUWJAARSRECEPTIE 

         VAN 11.00 TOT 14.00 UUR 
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Dus schrijf de data nu al in je agenda en kijk alvast wie je kunt strikken  

voor ons invitatietoernooi 2014! 

Verder willen we iedereen die tijdens onze toernooitjes geholpen heeft 

bedanken. We kunnen het als recreatie commissie niet alleen en wij zijn 

altijd blij dat er zoveel hulp is op tijdstippen dat we handjes nodig hebben.  

We hopen dat alle leden net zo positief terugkijken op 2013 als wij en 

wensen iedereen een fijne jaarwisseling en dat het weer snel 30 maart  

2014 mag worden, want dan staat de Dag van Keerweide 2014 op de  

agenda. 

 

Namens de recreatiecommissie,  

Petra van Eck 

 

 

Van de baancommissie….. 
 

Jaarverslag 2013 Baancommissie 

 

In maart waren op ons park weer de eerste activiteiten van het nieuwe 

tennisseizoen zichtbaar. Samen met een groep vrijwilligers en beide 

groundsman  is weer veel en zwaar werk verzet. Het speelklaar maken  

van de banen, onderhoud aan het  park en poetsen van de kantine waren 

werkzaamheden die uitgevoerd moesten worden. Het is voor dit team 

ieder jaar weer een wedstrijd om al deze activiteiten voor 1 april geklaard  

te krijgen. Het verloop van deze wedstrijd is vaak afhankelijk van de 

weersomstandigheden en die speelden afgelopen jaar niet mee. Regen en 

aanhoudende koude waren onze grootste tegenstanders. Ondanks alle 

inspanning verloren we dit jaar de wedstrijd en konden ons tennispark 

1 april niet openen. Zelfs de competitiestart moest worden uitgesteld. 

Ondanks de druk om het park te openen hebben we ons niet laten verleiden 

door overhaast te werk te gaan en kwalitatief slecht geprepareerde banen af 

te leveren. Twee weken later dan gepland is het park geopend en dit was 

gezien de omstandigheden een verstandige keuze want na opening van het 

park beschikten we wel over prima bespeelbare banen en deze zijn ook tot 

het einde van het seizoen goed gebleven. Omringende verenigingen die wel 1 

april openden, hebben dit moeten bekopen met kapot gespeelde banen en 

alsnog het park weer moeten sluiten om herstelwerkzaamheden te kunnen 

uitvoeren.  
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Na vorig jaar al aangegeven te hebben op zoek te zijn naar een opvolger  

voor de functie voorzitter Baancommissie, heeft Bas den Dekker in mei 

aangegeven echt te willen stoppen en de functie als voorzitter te willen 

neerleggen. Jos Keulen is bereid gevonden de taken van Bas over te  

nemen. Doordat Jos deze functie al eerder vervuld heeft en daarnaast de 

beschikking heeft over een goed ingewerkt team is de overname soepel 

verlopen. Dank aan Bas die de zaken prima voor elkaar had en met een 

gerust hart kan terugkijken op een mooie periode waar veel werk verzet is 

geworden. De kwaliteit van ons tennispark is onder Bas zijn leiding naar  

een hoog niveau gegroeid.  

 

Enkele jaren geleden heeft een integratie plaatsgevonden tussen de 

huishoudelijke commissie en baancommissie. Tijd heeft echter uitge- 

wezen dat het zelfstandig functioneren van genoemde commissies veel 

praktischer is. 

In juni zijn we dan ook op zoek gegaan naar vrijwilligers die deze  

commissie willen gaan “bemannen” en hebben een aantal leden bereid 

gevonden deze taak op zich te nemen waarbij de Huishoudelijke  

Commissie weer snel in het leven was geroepen. We wensen de nieuwe 

commissieleden veel succes en vooral veel plezier toe. 

 

Voor 2013 stond ook het vervangen van het hekwerk gepland. Door 

gewijzigde inzichten is daadwerkelijke uitvoering verschoven naar 2014.  

Laatste activiteit van het seizoen was de vrijwilligersavond op 11 oktober. 

Evenals voorgaande jaren was ook nu de avond slecht bezocht. Misschien 

kunnen we de vrijwilligers op een andere manier  bedanken of moeten we 

een andere invulling geven aan deze avond. Ideeën zijn welkom. 
 

Namens de Baancommissie, 

Jos Keulen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 
 

Zondag 2 februari 2014 

 

Om 09.30 uur: 

Gezamenlijk ontbijt 

 

Om 10.30 uur: 

Algemene Ledenvergadering 
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Van de sponsorcommissie….. 
 

Terugblik van de sponsorcommissie.  

Nu de wintercompetitie in volle gang is en sinterklaas en de kerstman  

onze daken en huizen bezoekt, staan we stil bij het tennisseizoen 2013  

en kijken we naar wat 2014 ons gaat brengen. 

Zowel het aantal sponsoren als ook de sponsorbijdragen is vorig seizoen 

vrijwel gelijk gebleven. Bij de aanhoudende moeilijke economische  

situatie en het teruglopend leden mogen we alleen maar  dankbaar zijn dat 

zoveel bedrijven ons blijven ondersteunen. Een aantal bestaande en nieuwe 

sponsoren hebben afgelopen jaar aangegeven hun sponsoring langdurig te 

willen voortzetten, super. Deze langjarige verplichting betekent ook dat  

wij nadenken over een herkenbaarder en uniforme opmaak van 

sponsoruitdrukkingen zoals reclameborden en winddoeken. Wij zullen  

jullie daarover nog informeren.  

De sponsoren die zijn afgehaakt danken wij voor hun ondersteuning en  

we hopen hen wellicht in de toekomst weer welkom te mogen heten.  

De sponsorcommissie is dit jaar uitgebreid met Peter Brankaert.  

 

Wij zijn daar heel erg blij mee. Desondanks zoeken we nog steeds 

uitbreiding en in het bijzonder nog administratieve ondersteuning. Bij deze 

een oproep om ons team (Peter Brankaert, Cor Hamstra en Marco van der 

Wal) te versterken.  

 

De CLUB VAN 50 telde afgelopen seizoen weer ruim 30 leden. We 

bedanken iedereen die dit seizoen lid was en hopen jullie ook weer volgend 

jaar te mogen verwelkomen. In overleg met het bestuur hebben we een  

aantal voorstellen vanuit de leden besproken. Dit jaar is ervoor gekozen de 

bijdrage van de CLUB van 50, dat bedoeld is om iets extra’s te doen dat 

anders financieel niet mogelijk is, aan te wenden voor de aanschaf van een 

semi-permanente tent. Dit moet een hele mooie worden die gebruikt kan 

worden bij toernooien, jeugddagen, competities en alle evenementen. Op dit 

moment wordt samen met de baancommissie gekeken hoe deze moet uitzien 

en waar deze begin volgend seizoen geplaatst kan worden. Wij houden jullie 

daarover op de hoogte. 

Bedankt aan al onze sponsoren en iedereen die op welke wijze dan ook heeft 

meegewerkt en bijgedragen aan TC Keerweide voor jullie ondersteuning in 

2013 en we hopen jullie ook volgend seizoen weer welkom te mogen heten. 

 

Namens de Sponsorcommissie,  Marco van der Wal 



 13
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Van de technische commissie….. 
 

Jaarverslag technische commissie tc keerweide 2013 

De commissie bestond dit jaar uit Bert Geurts (ballendistributie), Peter 

Lenoir (computer- en webactiviteiten) en Peter Soeterbroek (voorzitter).  

De commissie had dit jaar als belangrijkste taken de organisatie van de 

voorjaarscompetitie en van de clubkampioenschappen. 

 

Het aantal teams in de seniorencompetitie bleef hetzelfde. Bij de 

voorjaarscompetitie waren de weersomstandigheden afgelopen jaar zeer 

extreem. Het 1ste en een deel van het 2de speelweekend waren de banen 

onbespeelbaar vanwege een bevroren ondergrond, later in het seizoen 

moesten nog wedstrijden afgelast worden vanwege overvloedige regenval. 

Gevolg was een groot aantal inhaalmomenten, waar gelukkig  alle 

betrokkenen (spelers, bar- en baanmedewerkers)  hun medewerking  

aan gaven. Sportief hadden we een topjaar met vele kampioenen. Opvallend 

was de uitstekende kwaliteit van de banen ondanks de miserabele 

weersomstandigheden. 

 

Bij de clubkampioenschappen werd de commissie onaangenaam verrast  

door het feit dat het bekende GTR-35+toernooi een week later op de 

toernooiagenda werd geplaatst; de week dat wij eigenlijk hadden willen 

starten met onze clubkampioenschappen. Noodgedwongen besloten wij  

om ook onze wedstrijden een week te verschuiven. 

Aan het GTR-toernooi namen Keerweideleden massaal deel, waardoor een 

aantal van hen besloot om niet aan de enkelkampioenschappen (een week 

later) mee te doen. De inschrijving viel vooral bij de dames tegen. 

Desondanks was het toernooi verder een succes. Clubkampioenen heren 

open werd Bart Kottelaar, bij de dames 35+ (geen inschrijvingen in de open) 

Petra van Eck.  

 

De deelname aan de dubbelkampioenschappen was op goed niveau.  

Aan een paar koude avonden was te merken dat we later in september 

speelden. Gelukkig bracht het finaleweekend mooi weer, veel toe- 

schouwers en spannende wedstrijden. 

Komend jaar doet zich hetzelfde probleem voor. De commissie beraadt  

zich over de situatie maar heeft nog duidelijke oplossing. 

 

Namens de technische commissie, 

Peter Soeterbroek 
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Notulen ALV zondag 3 februari 2013 
Aanwezig: complete bestuur en 20 leden van Keerweide.  

 

1. Opening door René Kuijer.  

2. Aandacht voor dhr. Eric Bunge ( afgelopen jaar overleden). Was 

een van de eerste leden van de club en zijn vader was medeoprichter 

van de club. Was voorzitter van de club en heeft o.a. Clubhuis 

“neergezet”. Eric heeft mee gewerkt aan de oprichting van het 

clubblad van Keerweide. Hem is erelidmaatschap verleend en hij is 

altijd actief lid gebleven van de club, tot op late leeftijd. Kwaliteit 

van leven was voor hem heel belangrijk. 

3. Ingekomen stukken. Twee afmeldingen voor deze ALV. Verder 

geen berichten. 

4. Notulen zijn goed gekeurd door aanwezigen en voorzitter. 

5. Jaarverslagen commissies. 

Baancommissie. Komend jaar wordt het hekwerk vernieuwd. 

Afgelopen jaar is grote verbouwing geweest en alles is naar wens 

verlopen. Bas vraagt aan vergadering  naar vervangers voor hem. 

Technische commissie. Aantal senioren-teams  is constant. Met 

ingang van het nieuwe seizoen: grotere vrijdag avond competitie. 

Animo voor husselen liep terug, vandaar het opzetten van een 

competitie op vrijdagavond. Trainingen en de lange doorloop in de 

avond( verlichting) waren knelpunten. Vorig jaar is gestart met  

deze competitie en alle betrokkenen waren tevreden.  

Wordt m.i.v het nieuwe seizoen vervolgd met iets andere opzet  

(spelen op tijd ) zodat de eindtijd altijd hetzelfde is ( 22.30 uur).  

Er kan dan ook op een iets later tijdstip gestart worden met de 

competitie.  

Tevredenheid over de clubkampioenschappen ( bij andere clubs 

loopt animo ook terug). Op einde van het seizoen wordt geëva-

lueerd. Kunnen 50 plussers inschrijven voor vrijdagavond 

competitie? Bestuur kijkt hier naar. 

Opmerking Theo Cremers: samenstelling van de teams wisselde  

nog wel eens. Moet minder wisseling plaatsvinden. Aanmelden  

is vaak meedoen. Opmerking van Peter Lenoir: inspelen duurt te 

lang, waardoor te laat begonnen wordt. 
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Teamcaptain/competitieleider moet hier op toezien dat er op tijd 

gestart wordt. Op een vroeger tijdstip starten, ook op zaterdag is dat 

mogelijk. Bond heeft toestemming verleend. 

Jeugdcommissie. Alle geplande activiteiten zijn doorgegaan. 

Puttertoernooi is uitstekend georganiseerd door Jos en Paul  

Keulen, waarvoor dank. Komend seizoen start nieuwe trainersteam 

(van Armand Kusters). Pascal Wilkat, Rianne Houben en Remco 

Snippe worden de trainers. Samenwerking met GTR zal inten-

siveren en dat heeft voordelen. Mensen die trainingen zouden  

willen volgen graag tijdig aanmelden! 

Martijn wordt bedankt voor alle geleverde diensten die hij  heeft 

geleverd voor de club. Op openingstoernooi nemen we afscheid  

van Martijn. Alle gegevens over trainingen staat op de site van 

Keerweide. 

Bestuur is snel aan de gang gegaan op zoek naar een nieuwe trainer. 

Pieter en René  zijn zorgvuldig en voortvarend te werk gegaan. 

Pieter bedankt voor inzet in deze! 

Recreatiecommissie. Toernooien zijn sterk bezocht.  

Inschrijvingen op invitatietoernooi viel tegen, diverse oorzaken  

(slecht weer en andere concurrerende toernooien. Inschrijven 

betekent betalen i.v.m. bestellingen van eten ed. Commissie  

leden en vrijwilligers worden bedankt.  

Sponsorcommissie. Qua inkomsten is jaar goed verlopen. In 2012 

liepen aantal contracten ten einde. Dus veel uitdagingen voor 2013. 

Voor het geld van de Club van 50 zal besteed worden aan belettering 

van de ingang. Welke doel wordt het in 2013? Graag ideëen 

aanleveren. Dirk Ypey gaat ermee stoppen met de sponsor 

commissie, bedankt voor geleverde diensten.  

Peter Brankaert is nieuw lid van de SC. 

Wijziging sponsoring van de Rabobank. Helaas heeft dat slecht 

uitgepakt voor de club (heeft € 420, - opgeleverd). Alleen de leden 

van de Rabobank  kunnen reageren. Bord van “club van 50” wordt 

opgeschoond. Enkele nieuwe kandidaten voor vermelding op het 

bord hebben zich al opgegeven. 
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6. Fnanciën.   

• Toelichting jaarcijfers 2012 (Bert Schmitz)  Toepassing 

duurzame energie ? Wat zijn de mogelijkheden voor onze 

club? Aanleveren ideeën.  

• Verslag kascommissie. Geert-jan en Vincent hebben geen 

ongeregeldheden gevonden in het financieel jaarverslag.  

• Bij deze wordt onze financiële expert (Bert) dechargé 

verleend. Bert wordt bedankt voor de transparante wijze 

waarop hij de jaarcijfers heeft toegelicht. Vincent Bos blijft 

en Cor Hamstra wordt nieuw kascontrole-commissielid.  

• Presentatie begroting 2013. Opvallende feiten: terugloop 

aantal leden is groot,  is landelijk verschijnsel. Heeft 

aandacht van het bestuur en er zullen acties volgen om 

terugloop te stoppen. Bestuur zal proberen overzicht te 

maken welke exploitatie kosten te verwachten zijn de 

komende jaren. Toegangs straat naar tennispark ( bij Geert-

Jan van Zeelst langs het huis) renoveren. Bestuur zal het 

bespreken. Wie zorgt voor onderhoud ? Tekort is € 10.000,-.  

Vergadering gaat akkoord met jaarcijfers. 

• Voorstellen bestuur.  

*Contributie zal niet verhoogd worden in het nieuwe 

tennisseizoen.  

*Werven nieuwe leden:  Invoeren introductie zomer 

abonnement. *Flyeren van de naaste omgeving. Opendag 

voor de buurt. Actie    richting scholen om jeugd aan te 

spreken en binnen te halen. 

*Consumptie prijzen worden omhoog aangepast en zullen 

verhoogd worden naar € 1,50. Voor kinderen zal ranja 

worden aangeboden + grotere glazen voor frisdrank. 

7. Uitreiking van Berckelschaal. Voorzitter spreekt Alois Rutten aan 

en prijst hem voor al zijn geleverde diensten voor de club. Alois 

wordt unaniem verkozen. 

8. Bestuurssamenstelling. Bas blijft voorlopig binnen het bestuur 

werkzaam. Doet het met veel plezier, maar langzaam afstoten van 
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aantal taken. Oproep aan ieder om zich te melden voor overname 

van taken van Bas. 

Opdelen van baancommissie in  twee nieuwe: huishoudelijke- en 

technische commissie. Wie voelt zich geroepen om nieuwe 

commissie te bemensen ? 

Aanschaf nieuw leden en administratie systeem. Wordt binnenkort 

geïmplementeerd. 

9. Toelaten leden van andere tennisleden (uit gemeente  Sittard-

Geleen),  onder bepaalde voorwaarden. Andere leden moeten 

geïntroduceerd worden door leden van Keerweide. Hans Moonen 

geeft aan dat het al bij alle verenigingen ingevoerd is. Zal wel 

gecommuniceerd moeten worden met de andere clubs. Er zal een 

regelement kenbaar gemaakt worden.  

Er zijn geen bezwaren tegen de invoering van dit voorstel. Zal 

kenbaar worden gemaakt op de website. 

10.  Rondvraag.  

• Cees Meiering: hondenverbod op park handhaven.  

• Jos Keulen: is er een leden overzicht van leeftijd van 

jongeren. Daarop beleid voeren voor ledenwerving. Met 

name aan de bovenkant zullen ook mensen wegvallen. 

(Zullen in bv aandacht besteden). Bestaat niet het gevaar dat 

samenwerking met GTR verder toeneemt met als 

uiteindelijk gevolg opgaan in één club …… 

• Vincent Bos: nieuws aanleveren voor plaatsen op de site ( zo 

snel mogelijk s.v.p.) 

11.  Afsluiting vergadering door voorzitter. 

 

Agenda Algemene Leden Vergadering TC KEERWEIDE  

ZONDAG 2 februari 2014 om 10.30 uur in het clubhuis. 
 

1. Opening door voorzitter. 

2. Aandacht voor afscheid Bas den Dekker. 

3. Ingekomen stukken????  

4. Hoogte van het hekwerk. 

5. Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering 2013.  

6. Jaarverslagen Commissie  
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� Baan Clubhuis Commissie (Jos Keulen) 

� Technische Commissie (Peter Soeterbroek) 

� Jeugd Commissie (Pieter Vogels) 

� Recreatie Commissie ( Petra van Eck) 

� Sponsor Commissie ( Marco van de Wall) 

7. Financiën  

� Toelichting exploitatie 2013 en balans per 31 december 2013 door  

� Bert Schmitz. 

� Verslag Kas Commissie 

� Décharge penningmeester 

� Presentatie begroting 2014 

� Voorstel bestuur ter vaststelling van de contributie en de   

� consumptieprijzen in 2014 

8. Ledenadministratie en beleid,  uitreiking van de “Van 

Berckelschaal”. 

9. Bestuurssamenstelling 

� Geen wijzigingen. Bas den Dekker heeft zijn taken overgedragen 

10. Rondvraag. 

11. Sluiting  

 

Rob Baltissen 

secretaris TC Keerweide.  
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Activiteitenkalender 2014 

 

Januari 

05-01              11.00-14.00u Nieuwjaarsbijeenkomst 

Februari 

02-02  09.30u Keerweide-ontbijt  

 10.30u Algemene Ledenvergadering 

Maart 

27-03 18.30-19.30u Jeugd: afhalen spelerspasjes  

 19.30-20.00u Jeugd: afhalen competitiemappen  

 20.00-21.00u Jeugd: nadere informatie en  

                                        gelegenheid tot vragen stellen over competitie voor 

                                        beginnende spelers en hun ouders 

28-03 19.00u Senioren: afhalen spelerspasjes 

 19.00u Senioren: aanvoerdersavond 

 20.30u Senioren: Introductie nieuwe leden  

 21.00u Instructie nieuwe bardienstmedewerkers 

30-03 10.00u: Openingstoernooi “Dag van Keerweide” 

April 

02-04  13.30-17.00u Jeugd: Openingstoernooi 

Basisschooljeugd mini/driekwart en grootveld1) 

05-04 Start competitie (zie bijlage voor de speeldata) 

06-04  10.00u Clinic nieuwe leden 

Mei  

Week 18   Voorronden Limburgse Jeugdkampioenschappen 

                                        t/m 14 jaar 

Juni 

09-06            10.00- 19.00 u Jeugd & Senioren Familietoernooi  

                                        (ouder/kind) 1) 

Juni & Juli 

01-06 16.00u Afsluiting competitie: Jeugd & Senioren met  

                                        BBQ/DJ en huldiging kampioenen` 

08-06 10.00u Senioren: Koppeltoernooi.  

01 t/m 06-07 Invitatietoernooi  

Augustus 

28-07 t/m 03-08  Jeugd: Putterstoernooi TC Keerweide  

03-08 Thuisblijverstoernooi 

18-08 t/m 20-08 Jeugd: Keerweide-Zomer Tennis dagen1) 

30-08 18.00u BaCordi Toernooi  
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September 

Week 36, 37, 38   Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Enkel  

                             Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Dubbel 

28-09                    Afsluitingstoernooi  

Oktober 

?-10                      20.00u Vrijwilligersfeestavond 

December 

week 52                13.00-17.00u Jeugd: Kersttoernooi  
 

De data van het sponsortoernooi en Drie steden Meeting volgen in de loop 
van het nieuwe tennisseizoen 
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 Technische Commissie: 
 Peter Soeterbroek  (voorzitter)  06-12678458 

 Bert Geurts  046-4753557 

 Peter  Lenoir  046-7505389 
  

  

 Recreatie Commissie:   
 Petra van Eck (voorzitter)  046-4744089 

 Mia  Ruipers  046-4740899 

 Carla  van Zeelst  046-4750316 
 Miriam Schepers  046-4755643 

 Vincent Bos  046-4753609 

              Henri                  Ruipers 
 

 Baan Commissie:   

 Bas den Dekker (voorzitter)  046-4745593 
 Frans Kengen  046-4744262 

 Ben  Erkens  046-4742262 

 Jos Keulen  046-4747509 
 James Verdonck  046-4750262 

 Pierre Timmers  06-25543439 

 Desirée Havertz  046-4746357 
 Francoise Bronneberg  06-16191526 

 Mascha Rood  046-4749370 
 Aloys Rutten  046-4751204 

 

 

 Jeugd Commissie: 

 Pieter Vogels (voorzitter)  046-4754953 

 Jolanda Vogels  046-4754953 
 Wiel Wintjens  046-4746899 

  

  

 Sponsoring: 
 Marco  van der Wal (voorzitter)  06-50293100  

 Cor Hamstra  046-4755970 

 Peter Brankaert  046-475870 

 
 

 

 
 


