
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijdag  12 februari 2021 

In dit nummer: 
 

1. Tennis op dinsdag- en woensdagmorgen 

2. COV werkt door 

3. Contributie via clubcollect 

4. Lidmaatschappen  

5. Vertrouwenspersoon GTR 

6. Sip Jacobs, één van de eerste profvoetballers in Nederland 

7. Ollies here we meet 

8. Ollies, here we meet 

 

 
1. Tennis op dinsdag- en woensdagmorgen 

 

Op dinsdag- en woensdagochtend kan er bij GTR nog getennist worden van 

9 tot 12 uur. 

 

Let op: met de verwachte sneeuw en temperaturen onder het vriespunt kan 

het zijn dat de banen niet bespeelbaar zijn. Dit zal separaat 

gecommuniceerd worden. Houd de website en Facebook dus goed in de 

gaten! 

https://www.gtr-tennis.nl/…/b2b9c388-a954-4a77-a8d3-01ed3fd… 

 

2. COV bedankt 
 

Zon of sneeuw, warm of koud, de COV is altijd bereid het park van GTR te 

blijven onderhouden. Bij deze willen we de COV hartelijk bedanken voor alle 

inzet, zelfs op deze koude winterdagen. Dit levert wel hele mooie plaatjes 
op! 

 
 

3.Contributies inning via ClubCollect 

 

Geachte leden, 

 

In 2020 zijn we gestart met het innen van de contributies via ClubCollect.  

Door de overgang naar dit nieuwe systeem is de contributie toen later geïnd 

dan jullie normaal gewend waren.  

 

 
 

Activiteiten 

 

Tennis:  

Dinsdag + woensdag 

9.00-12.00 uur 

 
Indien de banen         
bespeelbaar zijn. 
 

Bootcamp jeugd 

22 februari 

1 maart 

8 maart 

15 maart 

17.30 – 18.30 uur 

 
Indien de maatregelen 
i.v.m. COVID-19 dit 
toelaten 

 

 

https://www.gtr-tennis.nl/nieuws/tennissen_in_de_winter/b2b9c388-a954-4a77-a8d3-01ed3fde5168?fbclid=IwAR39CdqrRQ_gmUd8ZJdPFuyGhGHof__l6igYQnW8BQzCEaqwI9WP9s5WdiA


 

Dit jaar willen we eind februari starten met het innen van de contributies over 2021. 

Afgelopen jaar hebben we regelmatig vragen van de leden gekregen over de samenwerking met 

ClubCollect.  Hieronder nog kort toegelicht wat dit betekent. 

 

De samenwerking met ClubCollect betekent concreet dat zij de administratieve verwerking van de 

contributie-inningen van ons overnemen. ClubCollect is geen incassobureau! 

Je krijgt als lid per mail en/of sms een betaalverzoek. In dit betaalverzoek zit een link en door op deze 

link te klikken kom je op je persoonlijke betaalpagina. Hier kun je je factuur inzien en betalen.  

Afhankelijk van je profiel wordt de contributie geïncasseerd, of je kunt betalen via iDeal. 

 

De gehele verwerking van de contributie zal plaatsvinden conform de vereisten van de Algemene 

Verordening Gegevensverwerking (AVG). Jullie gegevens worden alleen voor contributiebetaling 

gebruikt en niet voor andere doeleinden. 

 

Het verzoek aan jullie is om de contributie niet zelf over te maken, maar via ClubCollect te laten lopen. 

ClubCollect is gekoppeld aan onze ledenadministratie. Elke betaling buiten dit systeem om zorgt voor 

extra administratieve handelingen.  

 

Mochten jullie naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, dan kunnen jullie contact opnemen 

met  de penningmeester. penningmeester@gtr-tennis.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Bestuur GTR 

 
 

4. Lidmaatschappen 

 
Maak Kennis met Tennis Zomerlidmaatschap 2021 

Senioren Lidmaatschap 

Junioren Lidmaatschap 

Studenten Lidmaatschap 

Gezinslidmaatschap 

Trainingslidmaatschap 

Competitielidmaatschap 

Donateur 

Meer info: https://www.gtr-tennis.nl/lidmaatschappen 

De contributie voor 2021 is als volgt: 

Lidmaatschap Prijs 

Senioren € 190,00 

Junioren t/m 6 jaar € 26,00 

Junioren t/m 11 jaar € 48,00 

Junioren t/m 17 jaar € 85,50 

Studenten € 94,00 

Gezin €480,00 

Trainingslid € 92,00 

Competitielid € 31,00 

Donateur € 29,00 

Zomerlidmaatschap € 30,00 

Zomerlidmaatschap + 4 

proeflessen 
€ 60,00 

 

mailto:penningmeester@gtr-tennis.nl


  
5. Vertrouwenspersoon GTR 

 

Vertrouwenscontactpersoon (VCP) 

(Seksuele) intimidatie, agressie, geweld, discriminatie, pesten en treiteren zijn vormen van gedrag die 

niet thuishoren in een goed en stimulerend sportklimaat. Het bestuur van GTR probeert dit soort 

‘ongewenst gedrag’ dan ook zoveel mogelijk te voorkomen en heeft in dit kader een 
vertrouwenscontactpersoon aangesteld. 

De taken en bevoegdheden van de vertrouwenscontactpersoon zijn: 

1. Een luisterend oor bieden in geval er sprake is van ongewenst gedrag maar verdere actie niet 

gewenst wordt 

2. Indien gewenst, het informeel afhandelen van een klacht over ongewenst gedrag 

3. Het in behandeling nemen van problemen van leden van GTR met betrekking tot ongewenst 

gedrag. Hieronder wordt verstaan; het bieden van ondersteuning, begeleiding en advisering 

om het probleem bespreekbaar en hanteerbaar te maken. Te trachten de meest wenselijke en 

haalbare oplossing te vinden. Zo nodig door als bemiddelaar op te treden, of door er één in te 

schakelen. Of door te verwijzen naar een externe instantie. Dit alles uitsluitend met 

instemming van betrokkene. 

4. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur van GTR ten aanzien van het beleid op 

het park van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan. 

5. Waar mogelijk preventief te werk gaan. Bij signalering van mogelijke problemen op het gebied 

van ongewenst gedrag, wordt dit met betrokkenen besproken. 

6. Vragen beantwoorden, doorverwijzen, adviseren of toetsen over al dan niet overschrijden van 

grenzen. 
7. Bij geruchten van klachten, onderzoeken of deze klachten werkelijk bestaan.   

De VCP van GTR is:  

Marga Schols  

046 - 4757498 

vertrouwenspersoon@gtr-tennis.nl 

Daarnaast kunnen alle sporters terecht bij het Centrum Veilige Sport Nederland 
via https://centrumveiligesport.nl/contact. 

Hier kun je vragen stellen of meldingen doen over zaken die mogelijk in strijd zijn met de regels, 

waarden en normen in de sport. Dat kunnen persoonlijke dilemma’s of vervelende ervaringen zijn, 

maar je kunt er ook terecht wanneer je grensoverschrijdend gedrag van anderen wilt melden. In een 

vertrouwelijk gesprek met een vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke 

stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf altijd de regie op wat er met je 

verhaal gedaan wordt. 

 

6. Sip Jacobs, één van de eerste voetbalprofs (Fortuna-54) 

 

Fortuna-54 was de eerste betaald voetbalclub in Nederland. Het begon allemaal in Geleen … 

 

Wat zijn je mooiste voetbalherinneringen? 

De mooiste herinneringen heb ik aan de Fortuna-selectie, we reden met busjes van Vasco-mij door het hele land. 

Met dat team zijn we jeugdkampioen geworden. In 1963 ben doorgestroomd naar het 1e team van Fortuna. 

Ik was een nummer-10-speler en een 11-speler (linksbuiten). Ik kon de bal bij een medespeler  ‘op de stropdas 

leggen’. Ik nam ook graag hoekschoppen van rechts. Zo heb ik bij Feijenoord een goal gemaakt uit de corner: ik 

krulde de bal in één keer achter keeper Doesburg: ‘hij was om te verrekken  …’. Hij gaf zijn medespelers de schuld .. 

 

mailto:vertrouwenspersoon@gtr-tennis.nl
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Jij was een technische voetballer, die hebben nooit problemen met de scheids …?  

Jawel, altijd problemen met de scheids! Vooral met Frans Derks, een schitterende man. Daar kon je alles tegen 

zeggen. Dan zei ik: ‘jij bent een grote klootzak’ en kreeg ik te horen: ‘en jij kunt niet voetballen ..’. Na de wedstrijd 

waren we de grootste vrienden. Werd hij niet geplaagd vanwege zijn strakke korte broekje dat hij droeg? Nee hoor, 

dat was wel een liefhebber van vrouwen … 

 

Sip scoort tegen Anderlecht 

Ik heb jaren bij Racing White in Brussel gespeeld. Ik speelde o.a. tegen Rensenbrink van Anderlecht. Bij Racing werd 

ik topscoorder met 17 doelpunten. Bij Fortuna-54 had ik een contract van 1.500 gulden per seizoen + de 

wedstrijdpremies, voor die tijd was dat heel mooi. Bij Racing was dat aanmerkelijk hoger. 

Daarna 3 jaar gespeeld voor Fortuna-Sittard. Bij Fortuna nog meegespeeld in de intertoto-competitie (voorloper van 

eufa-cup ). In de halve finale tegen Lugano uitgeschakeld. We hadden een mooi en hecht team. Ik speelde samen 

met Hub Stevens, een echte rotzak in het veld. Ook op de training: harde tackels en ik maakte mee dat hij een 

medespeler in het gezicht sloeg. De trainer zei er niets van want Hub had een transferwaarde (zou later naar PSV 

gaan).  

Tot slot bij Sweijkhuizer Boys gespeeld. Dat was ook een mooie tijd, een vriendenploeg. 

Na het voetballen ben ik gaan tennissen bij GTR, ben 27-30 jaar lid geweest en ben ook sponsor geweest, met een 

bord. Aan de organisatie van de 3-steden-meeting heb ik een matras gegeven voor de tombola. Tsja, een bijzondere 

prijs ... Maar Henk van Hoogdalem (tombola-presentator) promoveerde het matras tot hoofdprijs en had er, in zijn 

onnavolgbare stijl,  een heel mooi verhaal bij. Het matras, waarop Mieke Schulkens lag,  werd naar het terras 

gedragen. Top-act! 

Met Marie-Thérese het invitatietoernooi gewonnen bij Keerweide. Heb één jaar zaterdagmiddagcompetitie 

gespeeld, dat was voor mij moeilijk vanwege de zaak. Ook aan de sponsorcompetitie meegedaan.  

NB: Wil je meer zien over de start van Fortuna-54? Kijk dan via deze link: 

https://www.youtube.com/watch?v=8AhEw5VEXtA&t=2418s 

 

 

7. Ollies here we meet 

Beste mensen van GTR, 

 

En toen waren er opeens 2 jaar voorbij. Een eerste jaar dat zeer intensief was en een tweede jaar 

zoals we er hopelijk geen tweede gaan krijgen. Aangezien we door deze omstandigheden niet op een 

normale manier afscheid hebben kunnen nemen doen we dat alsnog via deze weg. 

 

Ruth, Pim, Mees en ik hebben een hele leuke tijd gehad bij GTR; de toernooien, de commissies, de 

competities en de leuke samenwerking die daarbij hoorde. We willen jullie daar hartelijk voor 

bedanken. Zoals jullie weten zijn we een nieuwe uitdaging aangegaan maar jullie en GTR in het 

algemeen hebben een warme plek in ons hart.  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8AhEw5VEXtA&t=2418s


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Ook willen we de nieuwe uitbaters heel veel succes wensen! Nogmaals hartelijk bedankt voor alles en 

we zien mekaar ongetwijfeld bij GTR of in onze Brasserie! 

 

Groet, Ruth, Ollie, Pim en Mees 

 

Nieuwe uitgave nieuwsbrief 

Week 10 (na 10 maart); deadline inleveren stukjes: 10 maart 


