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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.  Bas den Dekker 046-4745593 
  Rijksweg Noord 120 B 6162 AN Geleen 
  baancommissie@tckeerweide.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 
  Elegaststraat 15 6166 KG Geleen 
                                   bertschm@telfort.nl 
Ledenadministratie Arthur Houtvast     06-29602904 

         Rijksweg Nrd 120A       6162 AN Geleen,  
         arthurhoutvast@hotmail.com  
Beëindiging van het lidmaatschap uitsluitend door schriftelijke opzegging bij de 
ledenadministratie vóór 1 december. 
 

Redaktie:         Hans Moonen en Gaby Weerts 
Redaktieadres: Vinkenstraat 11,  Geleen 
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Voorwoord…… 
 

Beste Keerweidenaren, 
Na een lange en nog altijd voortdurende winter verlangen we allemaal naar 
het gravel van onze tennisbanen. Keerweide is er weer klaar voor, althans 
in theorie. Nog veel werk dient er verzet te worden aan ons park. Velen 
handen zijn al aan het werk en nog velen handen zullen nog nodig zijn. 
Keerweide staat weer in de startblokken. Er is in de wintermaanden door 
velen van ons veel werk verricht voor het komende seizoen. 
 
Zo is onze trainertechnische staf vernieuwd. Martijn Thelen zal ons gaan 
verlaten en zijn plaats wordt ingenomen door een hooggetalenteerd 
trainersduo nl. Pascal Wilkat en Armand Custers. Tevens heeft Keerweide 
zich versterkt met een geautomatiseerd leden- en administratief systeem. 
Hierdoor zal de eenduidigheid van gegevens verbeteren waardoor de 
communicatie met alle leden verbeterd wordt.  
De organisatie is ook enigszins aangepast. De baancommissie zal worden 
opgesplitst in huishoudelijke commissie en baancommissie. Hierdoor gaat  
er een betere verdeling van de workload ontstaan. Voor beide commissies 
zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe voorzitters. Schroom niet om je  
aan te melden we willen gaarne met iedereen die enigszins geïnteresseerd 
is in gesprek gaan. 
 
Net zoals alle andere leden heeft ook Keerweide te maken met een terug- 
loop van leden. Het bestuur heeft daarom ook gemeend voor het komende 
jaar een aantal acties in gang te zetten welke deze terugloop gaat stoppen  
en het ledenaantal weer omhoog gaat brengen. Dit zal niet eenvoudig zijn. 
We vragen eenieder als ambassadeur van Keerweide op te treden en mee  
te werken aan het verkrijgen van nieuwe leden. Een goed ledenaantal is  
van belang om de continuiteit van onze vereninging en ons mooie park te 
kunnen garanderen.  
 
Op 1 april organiseert Keerweide (gelijk met het openingstoernooi) in 
samenspraak met alle andere tennisverenigingen binnen de gemeente  
Sittard-Geleen een open dag. 
Middels de lokale pers zal gezamenlijk aandacht voor deze dag gevraagd 
worden. Naast deze actie heeft Keerweide gedurende het seizoen een  
aantal specifiek eigen acties opgezet.  
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Op voorhand wil ik iedereen danken die het weer mogelijk maken dat we 
op tijd met het nieuwe tennisseizoen kunnen beginnen. 
Namens het bestuur van Keerweide wens ik iedereen een prachtig 
tennisseizoen toe met veel mooie tennismomenten. 
Tot op de baan. 
 
Rene Kuijer 
Voorzitter TC Keerweide                                                             

 
 

Van de redactie..…. 
 

Dit clubblad staat boordevol belangrijk nieuws voor iedereen en ik kan 
het weten, want ik heb alle stukken gelezen. Zie zeker ook het stuk van  
Bert Schmitz met informatie voor en vragen aan alle leden met het oog  
op het komend seizoen, en niet alléén over de centjes!  
Hopelijk tot snel, liefst - en dat is geen grap - op onze unieke Dag van 
Keerweide op Paasmaandag 1 april. Lees de uitnodiging voor die DAG,  
want die DAG is er niet alleen voor de toernooi deelnemers. 
Ons advies: hou voor alle activiteiten ook onze www.tckeerweide.nl  
in de gaten en natuurlijk ons prikbord in het clubhuis. 
 
Wij wensen jullie allemaal een gezond, sportief en succesvol seizoen toe! 
Natuurlijk zijn reacties op ons clubblad altijd welkom bij de redactie. 
 
De redactie Gaby Weerts en Hans Moonen 
 

 De eerstvolgende kopijdatum is … 1 december 2013! 

 

 

Van de ledenadministratie…… 
 

Nieuwe aanmeldingen: 
Vera Eijsvogels, Caumerbeek 16,  6166 GE Geleen, geb. 7-2-2006  
Joey Eijsvogels, Caumerbeek 16,  6166 GE Geleen, geb.  9-8-2004  
Toine Wegman, Victoriastraat 11, 6162 EA Geleen, geb. 25-8-1951  

 
Arthur Houtvast 
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Van de 

jeugdcommissie………… 
 
 
 
Beste jeugdleden,    
 
Bij het verschijnen van dit clubblad staan we op het punt om met de club  
een andere richting in te slaan. We hebben de afgelopen jaren veel bereikt  
op het gebied van jeugdtennis. De naam van TC Keerweide is goed 
gevestigd op de andere parken, bij andere spelers en trainers. Er zijn veel 
wedstrijden gewonnen door onze jeugdige Keerweidenaren. Dit is een 
verdienste van onze trainer, Martijn, maar ook van alle ouders en bege- 
leiders die ervoor gezorgd hebben dat de kinderen hun sport onbelemmerd 
hebben kunnen uitvoeren. We hopen dat met name het laatste goed wordt 
opgepakt door de jongere generatie tennissers en ouders.  
 
Met ingang van 1 april nemen we afscheid van Martijn en gaan we verder 
met Tennisopleiding Armand Custers. Namens deze tennisopleiding zullen 
Pascal Wilkat en Remco Snippe de trainingen bij Keerweide gaan  
verzorgen voor zowel junioren als senioren. De keuze voor Tennisopleiding 
Armand Custers is niet zomaar uit te lucht komen vallen. In het bestuur 
hebben we al vaker gesproken over het samenwerken met andere 
verenigingen met name op het gebied jeugdtennis. Met de dalende 
aantallen kinderen is het namelijk niet te verwachten dat de jeugdafdeling 
van TC Keerweide significant groter wordt. Naar de toekomst toe zou dit 
kunnen betekenen dat er problemen kunnen ontstaan bij het samenstellen  
bij lesgroepen en competitieteams. Samenwerking is een goed alternatief.  
In de praktijk wordt dit vaak belemmerd door individuele belangen van 
trainers, maar door de tennisschool, die ook lesgeeft bij GTR,  is een aan-
trekkelijke samenwerking met GTR mogelijk. Hoe we dit in de toekomst 
exact gaan inrichten is nog “under construction”, maar jullie zullen hier  
in de loop van het seizoen zeker wat van merken. Als er van jullie kant 
ideeën zijn, dan horen we dit uiteraard graag. 
 
Zoals gezegd neemt Martijn Thelen op 1 april afscheid van onze club.  
Vanaf deze plek willen we hem uiteraard bedanken voor zijn inzet en  
hem veel succes wensen bij zijn nieuwe uitdaging.  
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Op 1 april om 17:00 uur zal Martijn officieel bedankt worden voor zijn 
inzet. Het zou leuk zijn als er veel kinderen aanwezig zijn om hem dan te 
bedanken. Er is dan een DJ aanwezig en we kunnen dan het seizoen op een 
goede manier inluiden. Een vrijwillige bijdrage voor een afscheidscadeau is 
welkom. 
 
Wij wensen iedereen een goed seizoen toe, zonder blessures en met veel 
spelplezier. Kom zoveel mogelijk tennissen en doe mee aan competitie en 
toernooien. Dit is de enige manier om de tennissport ook op lange termijn 
leuk te blijven vinden. Je zal verder merken dat het spelen tegen andere 
kinderen en clubs leuk is en je leert er ook veel andere kinderen door kennen. 
Echt een aanrader!! 
 

Veel tennisplezier gewenst, 
Namens de jeugdcommissie, 
 
Pieter Vogels 
       

 

Even voorstellen……. 

 
Wie is Armand Custers? 

 

 
 

Professioneel tennisser 

Na 5 jaar als professioneel tennisser (top 15 van Nederland, top 400 van de wereld 
ranglijst)  
Europa rond gereisd te hebben, ben ik in 1993 begonnen met het geven van  
tennislessen. 
 

 



 7

 

Tennisleraar 

De eerste jaren waren voornamelijk gericht op het geven van lessen aan prestatieve 
jeugd en trainde ik bij meerdere clubs de selecties van de zondagteams. 

 

Coaching van tennis profs 
In 1999 kreeg ik de kans om via Tennisschool Henk van Hulst profspelers te gaan 
trainen, coachen en begeleiden op hun buitenlandse toernooien en heb ik de hele 
wereld rond gereisd. 
 

Tennisschool  
Sinds 2002 ben ik weer werkzaam als fulltime trainer en ben ik me meer gaan 
concentreren op de tennisclubs. Dat leidde al snel tot het aantrekken van personeel 
en zo is de tennisschool ontstaan. 
 
Bij de tennisschool kunt u terecht voor alles wat te maken heeft met het verzorgen 
van trainingslessen. Tevens worden er seniorenochtenden, trainingsweken cq. 
toernooi begeleidingsweken georganiseerd. Verder verzorgen wij ook tennisclinics  
voor verenigingen of bedrijven. 
 
Ook prestatieve spelers kunnen wij voldoende trainingsmogelijkheden bieden.  
Er is voldoende gelegenheid om op niveau te kunnen trainen. 
 

Zoals u ziet is er voor elk wat wils. Zowel op recreatief niveau als prestatief 

niveau. 
 

Tennisverenigingen  
Op dit moment zijn we actief bij 2 tennisverenigingen (tennisclub GTR en 
Keerweide, beide gelegen in Geleen). 
 

Mocht u interesse hebben in tennis, bent u bij ons zeker aan het juiste adres. 

Wilt u graag meer informatie hebben, aarzel niet en neem contact met ons op. 

 
Pascal Wilkat 
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INSCHRIJFFORMULIER Seniorenochtend 2013 – 

Keerweide 
 

� De lessen beginnen vanaf donderdag 4 april 2013  

� De lessen worden in principe gegeven op de donderdag van 09.30 uur tot 11.30 uur 

� Indien de donderdag niet geschikt is voor u, graag een alternatieve dag opgeven 

(muv. dinsdag) 

� De lessen worden verzorgd per cyclus van 16 lessen van 2 uur 

� Er worden maximaal 2 regen lessen ingehaald 

� Het missen van lessen kan niet worden ingehaald 

� De lessen worden gegeven door Pascal Wilkat 

� De kosten zijn € 160,= per persoon bij deelname van een groep van 8 personen 

� Om lessen te kunnen volgen, dient u lid te zijn van tennisclub Keerweide 

� Het lesgeld dient te allen tijde volledig betaald te worden, ook bij tussentijds 

opzeggen of beëindigen van  de cursus om welke reden dan ook 

� Indien een groep niet volledig bezet is, worden de kosten gedeeld door het aantal 

deelnemende personen 

 

Opbouw van de ochtend is als volgt: 

1 uur technische training 
15 minuten pauze 
45 minuten wedstrijdtraining 
 

 
Achternaam en voornaam  _______________________________________ 

Adres    _______________________________________ 

Postcode en woonplaats  _______________________________________ 

Telefoonnummer   _______________________________________ 

Geboortedatum   _______________________________________ 

Niveau/speelsterkte  _______________________________________ 

Alternatieve dag   _______________________________________ 

E-mail adres  _______________________________________ 

Handtekening   _______________________________________ 
Hierbij geef ik aan dat ik alle voorwaarden gelezen heb en akkoord ga met deze voorwaarden.  

Niet ondertekende formulieren worden NIET in behandeling genomen. 

 
Bij opgave graag het inschrijfformulier vóór 5 maart a.s. opsturen naar: 
Armand Custers – Bergerweg 27 – 6063 BN  Vlodrop (0475 – 402188)  
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INSCHRIJFFORMULIER ZOMERTRAINING 2013 SENIOREN - Keerweide 
 

� De lessen beginnen vanaf dinsdag  2 april 2013 

� De lessen worden verzorgd per cyclus van 16 lessen 

� Het missen van lessen kan niet worden ingehaald 

� Er worden maximaal 2 regenlessen ingehaald 

� De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag door Pascal 

Wilkat en op de woensdag en vrijdag door  

Remco Snippe 

� Het lesgeld dient te allen tijde volledig betaald te worden, ook bij tussentijds opzeggen 

of beëindigen van de cursus om welke reden dan ook 

� Indien een groep niet volledig bezet is, worden de kosten gedeeld door het aantal 

deelnemende personen 

� Om lessen te kunnen volgen, dient u lid te zijn van tennisclub Keerweide 

� Indien u in een vaste groept traint, graag even aangeven met wie en 

op welke dag/tijdstip 

 

 

 

Senioren B 

75 min 4 pers. 1 baan € 240,= p.p. 

 

 

Ook privé-lessen behoren tot de mogelijkheid:  

- Privé-les 1 persoon   € 39,= 

- Privé-les 2 personen € 40,=   

 

 

 

Achternaam en voornaam 

E-mail adres     @   graag 

duidelijk schrijven 

Postcode en woonplaats 

Adres 

Telefoonnummer 

Geboortedatum 

Senioren A 

50 min. 4 pers. 1 baan € 160,= p.p. 
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Niveau/speelsterkte 

Aantal x training per week 

Traint in vaste groep met        op              

____________dag om            uur 

 

Schrijft in voor Cursus                    Senioren A       of       Senioren B    (doorhalen wat nvt. 

is) 

 

Handtekening 
Hierbij geef ik aan dat ik alle voorwaarden gelezen heb en akkoord ga met deze voorwaarden.  

Niet ondertekende formulieren worden NIET in behandeling genomen. 

 

Beschikbaar op:  

maandag   van   tot  uur   

dinsdag       van tot       uur   

woensdag   van tot  uur   

donderdag van tot   uur    

vrijdag         van   tot  uur    

zaterdag     van      tot   uur 

 

� Hoe meer tijdstippen u beschikbaar bent, hoe groter de kans op plaatsing 

� Uiterlijke inleverdatum is 5 maart 2013 

� Berichtgeving over indeling en startdatum ontvangt u vóór 26 maart 2013 

� Contactpersonen is Armand Custers  0475 – 402188  

� Opgaveformulieren svp opsturen naar Armand Custers – Bergerweg 27 – 6063 BN  

Vlodrop  

 
 
 
 

 
 
 
 

INSCHRIJFFORMULIER ZOMERTRAINING 2013 JUNIOREN – Keerweide 

 

� De lessen beginnen vanaf dinsdag 2 april 2013 en worden verzorgd per cyclus van 16 

lessen 

� Het missen van lessen kan niet worden ingehaald 

� Er worden max. 2 regenlessen ingehaald 

� De lessen worden gegeven op maandag, dinsdag, donderdag en zaterdag door Pascal 

Wilkat en op de woensdag en vrijdag door 

Remco Snippe. 
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� Het lesgeld dient te allen tijde volledig betaald te worden, ook bij tussentijds opzeggen 

of beëindigen van de cursus om welke reden dan ook 

� Indien een groep niet volledig bezet is, worden de kosten gedeeld door het aantal 

deelnemende personen 

� Om lessen te kunnen volgen, dient u lid te zijn van tennisclub Keerweide 

 

Mogelijkheden tot het volgen van lessen en de resp. kosten: 
Cursus A Junioren tot 12 jaar lesgeld p.p. 

50 min. 6 pers. € 107,= 

75 min. 6 pers. € 160,= 

 

Cursus B Junioren vanaf 12 jaar lesgeld p.p. 

50 min. 8 pers. € 80,= 

75 min. 8 pers. € 120,= 

 

Cursus C Junioren alle leeftijden lesgeld p.p. 

50 min. 4 pers. € 160,= 

75 min. 4 pers. € 240,= 

 

� Ook privé-lessen behoren tot de mogelijkheid:  

- Privé-les 1 persoon   € 39,00 

- Privé-les 2 personen € 40,00 

 

Achternaam en voornaam 

E-mail adres     @   graag 

duidelijk schrijven 

Adres 

Postcode en woonplaats 

Telefoonnummer 

Geboortedatum 

Niveau/speelsterkte 

 

Aantal x training per week 

 

Handtekening 
 

Hierbij geef ik aan dat ik alle voorwaarden gelezen heb en akkoord ga met deze voorwaarden.  

Niet ondertekende formulieren worden NIET in behandeling genomen. 

 

Beschikbaar op:  

maandag   van   tot  uur   

dinsdag       van tot       uur   

woensdag   van tot  uur   

donderdag van tot   uur    
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vrijdag         van   tot  uur    

zaterdag     Van      tot   uur 

 

Schrijft in voor (svp omcirkelen wat van toepassing is): 

Cursus A  50 minuten  of   75 minuten    junioren tot 12 jaar 

Cursus B  50 minuten  of   75 minuten    junioren vanaf 12 jaar 

Cursus C    50 minuten  of   75 minuten    junioren alle leeftijden en senioren 

 

� Hoe meer tijdstippen u beschikbaar bent, hoe groter de kans op plaatsing 

� Bij opgave graag het inschrijfformulier vóór 5 maart 2013 opsturen naar: 

Armand Custers – Bergerweg 27 – 6063 BN  Vlodrop (0475 – 40 21 88) 

 

 

Oproep – Oproep – Oproep  

 
Binnenkort start  het nieuwe tennis seizoen. Voor het zover is moeten er nog 
heel wat zaakjes geregeld en uitgevoerd worden zoals onderhouds 
werkzaamheden in het park, bardiensten- invulling etc. Omdat de tennisclub 
staat of valt bij de inzet van vrijwilligers is er ook dit jaar weer veel behoefte 
aan helpende handjes. 
Neemt u kennis van de inhoud van de brief op de volgende pagina en 
schroom niet om te reageren en uw steentje bij te dragen aan een goed 
geoliede en gezellige tennisvereniging  
Met vriendelijke groeten, 
  
Namens het bestuur, 
Rob Baltissen 
secretaris Keerweide 
 

Beste leden van TC Keerweide, 

Binnenkort start het buitenseizoen weer. Hopelijk brengt het voorjaar beter 
weer dan vorig jaar en kunnen we genieten van het tennissen op gravel. 
Voor dat het zover is moeten nog een aantal zaken geregeld worden. Ook 
zijn er een aantal mededelingen. 
 
1) Indien u graag tennislessen zou willen volgen, maar dit nog niet kenbaar 
heeft gemaakt, doe dit zo snel mogelijk. De benodigde formulieren staan op 
de website. 
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2) We zijn op zoek naar geschikte kandidaten voor de post “voorzitter 
baancommissie”. Geïnteresseerden kunnen zich bij een van de bestuursleden 
melden 
 
3) Tevens zijn we op zoek naar kandidaten voor de post “voorzitter 
huishoudelijke commissie”. Iemand die geïnteresseerd is kan zich bij een  
van de bestuursleden melden 
 
4) Ouders van jeugdleden, die actief in de club bezig willen zijn, kunnen  
zich melden voor een post in de jeugdcommissie. Er zijn diverse leuke 
evenementen te organiseren en te begeleiden. 
 
5) De banen moeten weer geprepareerd worden. We komen altijd handjes 
tekort ! Vrijwilligers melden bij de  baancommissie. 
 
6) De bardiensten moeten ingedeeld worden. Als u bardienst wilt draaien  
dan graag dit kenbaar maken via een mail aan  
 
7) “Bring a friend”. Wellicht heeft u ook kennissen die kennis willen maken 
met de tennissport. Met ingang van 2013 is het mogelijk om eenmalig een 
zomerabonnement te nemen bij onze club. Misschien kunt u vrienden, 
kennissen, familie overhalen om ook lid te worden bij onze club. Ze zullen  
er geen spijt van krijgen ! Voor ieder nieuw lid dat u meebrengt krijgt u  
een lekkere fles wijn ! 
 
8) U kunt lid worden van de Club van Vijftig. Deze  heeft tot doel om iets 
tastbaars en unieks voor de club te realiseren. Het sponsorbedrag bedraagt 
minimaal € 50. Uw eigen voorstellen of ideeën maken wellicht ook een  
kans op verkozen te worden. We denken nu aan het moderniseren van het 
minibaantje door hier kunstgras op aan te brengen, maar wellicht zijn er ook 
andere voorstellen. We horen ze graag aan. Aanmelden bij de 
sponsorcommissie. 
 
 9) De consumptieprijzen zijn bij bestuursbesluit verhoogd tot € 1.50 per 
eenheid. Voor de jeugd worden grotere glazen geschonken en wordt gratis 
ranja aangeboden. 
 
10) We gaan afscheid nemen van onze trainer Martijn Thelen. Dit doen we 
op 1 april aan het einde van de open dag.  
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11) Op 1 april is de “Dag van Keerweide”. Dit is een openingstoernooi voor 
de Keerweidenaren. Meld je tijdig aan !  
 
Keerweide heeft een traditie hoog te houden op het gebied van vrijwilligers 
en we zijn er als bestuur trots op dat dit tot nog toe goed verloopt. 
Laten we deze traditie voortzetten en onze club hiermee in stand houden !! 
 
Namens het bestuur, 
Rob Baltissen, 
Secretaris 

 

 

 

Protocol gastspelers GTR - Keerweide 
 
De besturen van GTR en TC Keerweide hebben besloten om voor 
elkaars leden de parken open te stellen. 
De besturen zien dit als een extra service aan de leden van de  
Geleense tennisverenigingen. 
Er zijn wel een aantal randvoorwaarden, zie hiervoor het reglement. 
  
We hopen dat dit gaat leiden tot een goede samenwerking en dat er meer 
onderling getennist gaat worden. 
Veel plezier toegewenst ! 
  
Namens het bestuur van TC Keerweide en GTR 
Pieter Vogels 
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TC Keerweide / GTR - gastspeler-reglement 
 

 
• Ieder Keerweide-lid mag één gastspeler van GTR uitnodigen 
 
• Regeling is van kracht na afloop van de voorjaars KNLTB competitie. 
 
• Gast moet een geldig KNLTB pasje tonen aan beheerder. 
 
• Gast moet lid zijn van GTR 
 
• Spelen is alleen toegestaan indien baan vrij is, dus nooit anderen 

afhangen. 
• Regeling liefst gebruiken in de daluren, 12.00 tot 17.00u of in het 

weekend 
 
• Het baanreglement blijft van toepassing. Het geldige pasje van de 

gastspeler dient gebruikt te worden om af te hangen. 
 
• Deze regeling is ook geldig voor Keerweide leden op het GTR park   
 
 
Indien niet voldaan wordt aan bovenstaande regels is de introductieregel 
van toepassing : 5 euro (Senior) en 3 euro (Junior) per dagdeel, maximaal  
3 x in het seizoen. 

 

 

 

 

 

De Van Berckelschaal 2013 
  

Met trots hebben we op onze laatste ALV de van Berckelschaal mogen 
uitreiken aan … Alois Rutten. 
Het bestuur was unaniem van mening dat deze prachtige historische 
schaal moest gaan naar Alois Rutten. 
Iemand die 12 jaar penningmeester en 6 jaar voorzitter is geweest van  
onze club en de club nog altijd dient met zijn inzet is niet te passeren. 
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Middels de Van Berckelschaal willen we onze dank uitdrukken voor wat 
Alois voor onze club gedaan heeft. Een voorbeeld voor velen. 
Proficiat en dankjewel. 
 
Rene Kuijer 
Voorzitter 

 

 

 
 

 

In Memoriam Eric Bunge 
*10-11-1925   -   + 14 juli 2012 

  

Eric werd op 10-11-1925 in Indonesie geboren.  
In 1930 verhuisde de familie Bunge naar Geleen. 
De vader van Eric was een van de oprichters van Keerweide. Op grond  
van DSM werd de eerste baan aangelegd, namelijk baan 2. Als een van 
de eerste jeugdleden van Keerweide mocht Eric in de hoedanigheid van 
ballenjongen het gravel van Keerweide betreden. In de oorlogsjaren  
1940 -1945 heeft Eric zich de tennissport eigen gemaakt. Na zijn studie in 
Delft heeft hij het eerst gewerkt in de USA en is in 1961/62 teruggekeerd 
in Geleen, bij DSM. 
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In 1963 werd Eric voorzitter van Keerweide. Onder zijn leiding is Keer-
weide omgevormd van DSM club naar een private vereniging, welke 
Keerweide nog altijd is. In deze periode was Eric de belangrijke drijfveer 
van de bouw van ons huidige clubhuis. Tevens werd het eerste clubblad  
van Keerweide gepubliceerd. In deze jaren kende Keerweide een zg. 
ballotage commissie. Eric was hier geen voorstander en schafte dit af.  
In 1969 trad Eric als voorzitter af. Hij werd voor zijn verdienste voor de  
club als erelid benoemd en kreeg een jaar later de Van Berckelschaal. 
In begin zeventiger jaren trad Eric toe tot het bestuur van de KNLTB  
district Limburg waarvan hij voorzitter werd. 
 
Nadat hij het bestuur verlaten had, eind jaren zeventig, heeft Eric zich  
echt actief op de tennissport gericht. Tot ver in de negentiger jaren heeft  
Eric actief competitie gespeeld en heeft menig Keerweidenaar de strakke 
slag mogen ervaren. Altijd gedreven altijd willen winnen. Tot bijna zijn 
laatste dagen toe heeft Eric met zeer veel passie de tennissport bedreven. 
Keerweidenaar was hij in hard en nieren. Zijn club bleef hij ondersteunen. 
Zijn naam prijkt nog altijd op het bord van sponsoren 50 x 50. 
Wij danken Eric voor alles wat hij voor Keerweide gedaan heeft en  
speciaal voor de tennissport in zijn algemeen in Limburg. 
Een icoon zijn we kwijtgeraakt in gedachten zul je altijd bij ons zijn.  
Jouw naam zal altijd boven Keerweide blijven hangen. 
 
Namens alle Keerweidenaren bedankt! 
 
Rene Kuijer 
Voorzitter 

Van de sponsorcommissie….. 
 

In de periode voorafgaand aan het nieuwe tennisseizoen maakt ook de 
sponsorcommissie een nieuwe start. Samen met het nieuwe lid van de 
sponsorcommissie Peter Brankaert en oudgediende Cor Hamstra staan 
binnen de commissie een aantal zaken op de agenda die dit seizoen  
opgepakt gaan worden: 
 

Reclame 
Er is nog plaats op ons park voor reclame. Ondernemers die hun 
betrokkenheid bij onze leden en gasten kenbaar willen maken kunnen  
nog reclameborden laten plaatsen. Ook gaan we dit jaar onderzoeken of  
we sponsoring van de scorebordjes mogelijk kunnen maken. 
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In het clubblad en op de website is ook plaats voor reclame. We zullen 
mensen actief gaan benaderen of ze interesse hebben maar het is natuurlijk 
veel sneller als de mensen die hier voor komend seizoen interesse in of 
vragen over hebben, contact opnemen met de sponsorcommissie.    
 

De Club van 50;  
In het derde jaar van het bestaan van de club van 50 gaan we weer op zoek 
naar leden, vrienden en bedrijven die met een bedrag van € 50 iets extra’s 
mogelijk willen maken voor de vereniging. Vorig jaar is lopend het seizoen 
besloten om met de bijdrage van ruim € 1.500 de entree van ons park te 
verfraaien door een mooiere uitvoering van het nieuwe gebouw bij de 
ingang van het park en het aanbrengen van sierlijke naam in RVS van  
onze vereniging. Voor dit seizoen zijn twee hele leuke ideeën ingebracht 
nl. ofwel een grondige renovatie van het jeugdveld ofwel de aanschaf van  
een feesttent die we als vereniging kunnen gebruiken bij toernooien en 
andere evenementen. We houden jullie op de hoogte van de keuze en  
hopen dat de leden van vorig jaar weer van de partij zijn en we veel 
nieuwe leden mogen ontvangen. 
 

Speciale acties 
De eerste actie die op touw staat is de Rabobank Clubkas Campagne. 
Vorig jaar heeft dat een mooi bedrag opgebracht en we hopen dit jaar 
uiteraard op nog meer. Leden van de Rabobank kunnen tussen 10 en 22  
april hun stem uitbrengen op de vereniging van hun keuze en hoe meer 
stemmen hoe meer sponsoring wij zullen ontvangen.   
We roepen alle leden van Keerweide dan ook op om bij familie,  

vrienden, bekenden na te gaan wie er lid is van de Rabobank en hun te 
vragen te stemmen op Keerweide.   
Over verdere acties houden we jullie op de hoogte via posters of via de 
website. 
 
We bedanken onze bestaande sponsoren, hopen veel nieuwe in komend 
seizoen welkom te heten en wensen jullie allemaal een geweldig seizoen. 
 
Namens de Sponsorcommissie,  
Marco van der Wal 

 

 

Van de bardienstcommissie….. 
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Beste TC Keerweide leden, 
 
Vanaf 1 april begint het nieuwe tennisseizoen weer. 
Om te zorgen dat iedereen voor en na een potje tennis gebruik kan  
maken van de kantine, zijn wij nog naarstig op zoek naar vrijwilligers 
die bardienst willen draaien. 
Mocht u nog nooit bardienst hebben gedraaid, maar wilt u wel uw steentje 
bijdragen, dan bent u zeker van harte welkom. 
 
Iedere barvrijwilliger dient in het bezit te zijn van een IVA certificaat.  
Dit certificaat is te behalen door het maken van de test op de site 
http://www.nocnsf.nl/iva. Kies voor "Doe de test" . Vul de gegevens in  
(bij e-mail adres bardienstverantwoordelijke vul je 
"bardienst@tckeerweide.nl"  in). Na het maken van de test (20 vragen) 
ontvang je een e-mail met je certificaat. Naar de bardienstverantwoordelijke 
wordt eveneens een e-mail met het certificaat verstuurd. 
Mocht u hier vragen over hebben kunt u altijd mailen naar 
bardienst@tckeerweide.nl. 
Er zijn altijd vrijwilligers bereid om u uit te leggen hoe het allemaal  
werkt. U kunt via de site www.tckeerweide.nl/ledeninformatie/bardienst  
het bardienstschema zien. Zo kunt u kijken welke data nog open zijn.  
Graag data opgeven voor 20 maart. 
 
Wij hopen dat u ons helpt om het zomerseizoen weer tot een succes te 
maken. 
 
Vriendelijke groet, 
De bardienstcommissie. 

Nieuws over de contributie 2013:  

 
Een nieuw pakket voor de leden- en financiële administratie 
 
Onze vereniging heeft in februari een nieuw systeem (web-applicatie) aangeschaft 
voor de ledenadministratie: All-United. 
Dit pakket biedt vele voordelen ten opzichte van het systeem waarvan tot nu toe 
gebruik werd gemaakt. De grootste vooruitgang is, dat de gegevens van leden nog 
maar één keer hoeven te worden ingegeven, waarbij vervolgens alle bestuurs- en 
commissieleden (die daarvoor worden geautoriseerd) gebruik kunnen maken van dit 
digitale ledenbestand. De toepassingen zijn  vervolgens legio: de ledenadministratie 
kan meteen aanpassingen digitaal verzenden naar de KNLTB; de technische 
commissie simpel de competitieteams samenstellen; bardienstschema’s kunnen 
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worden gemaakt; er zit zelfs een spelersvolgsysteem in om de ontwikkelingen van 
bv. de jeugdleden goed in beeld te kunnen brengen. 
In de ultieme situatie kan via dit systeem gemakkelijk met de leden worden 
gecommuniceerd via e-mail en onze webpagina. Daarbij kunnen leden wijzigingen 
in hun gegevens (bv. verhuizingen, e-mail, nieuw telefoonnummer etc. etc.)  in de 
toekomst zelf aanpassen via onze website. Deze voorziening wordt z.s.m. ingericht. 
Daarover later in het seizoen meer. 
Een heel belangrijk gegeven wordt uw e-mailadres; daarmee wordt de communicatie 
tussen bestuur en leden (via het nieuwe pakket) vele malen eenvoudiger. 
 

Wij doen dan ook een dringend beroep op uw uw actuele e-mailadres door te 

geven aan onze secretaris Rob Baltissen 

(robbaltissen@hotmail.com)   

 
Ook de financiële administratie (begroting, boekhouding, facturering) maakt een 
wezenlijk onderdeel uit van het nieuwe programma.  
Moesten tot voor kort de namen van de leden nog in een afzonderlijk pakket worden 
ingevoerd om de contributie in rekening te kunnen brengen; nu gebeurt dat eveneens 
in All United met als basis de nieuwe ledenadministratie. 
 
 

De contributienota’s 2013: 

 
Door de aanschaf van het nieuwe pakket en de daarmee verband houdende 
werkzaamheden (inrichten van het systeem en vullen met de juiste gegevens) zal de 
contributie nota dit jaar later dat gebruikelijk worden verzonden (medio maart). 
Als alles goed gaat krijgt u vanaf dit jaar (in plaats van de “betaalslip”) een keurige 
factuur met logo van onze club. In principe ontvangt elk gezin maar één factuur met 
daarin vermeld welke contributie de diverse gezinsleden verschuldigd zijn. 
 
Tijdens de jaarvergadering van onze vereniging op 3 februari jl. is onder andere 
besloten de contributiebedragen voor dit seizoen niet te verhogen.  
De vereniging kent in het seizoen 2013 derhalve de volgende leden met de daarbij 
behorende contributiebedragen: 
 

Categorie Betaling vóór 1 april Betaling ná 1 april 

 

- senioren: geb. 1992 of 
eerder 

€  135,-- €   142,50 

- jongeren: geb. 1993 t/m 
1997 

€    70,-- €    77,50 

- junioren: geb. 1998 t/m 
2003 

€    60,-- €    67,50 

- minileden: geb. vanaf €    37,-- €    44,50 
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2004 

- maximale 
gezinscontributie 

€   395,-- €   410,-- 

- belangstellende leden €     16,--  €    23,50 

 
Nieuwe seniorleden betalen bij aanmelding éénmalig € 15,--. Voor de overige 
nieuwkomers is dat € 7,50.  
 
Ondanks dat de contributiefacturen pas medio maart worden verzonden, rekent het 
bestuur op medewerking betreffende tijdige betaling: dat wil zeggen vóór 1 april 
a.s.. Gelet op de huidige mogelijkheden met internetbankieren zou dat volgens  
ons geen probleem hoeven te zijn. 
 
 

Spelerspasjes afhalen: 

De spelerspasjes kunnen worden afgehaald op donderdag 28 mrt (Jeugd) en  

vrijdag 29 mrt (Senioren), zie daarvoor ook de agenda op deze website.  

Let wel: het pasje wordt alleen uitgereikt als de contributie vóór 28 c.q. 29  

maart is betaald. 

 

 

 

 

DAG VAN KEERWEIDE 
 

01-04-2013 

aanvang 9.45 uur 
 

Wij nodigen alle leden vanaf 18 jaar uit om deel te nemen aan ons 

welbekende openingstoernooi! Dit jaar krijgt deze dag een 

bijzonder tintje om diverse redenen: 

• het is 2de paasdag! 

• Het is 1 april (maar echt géén grap) 
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• Er is opendag op ons park 

• We nemen afscheid van Martijn 

Ter gelegenheid van deze speciale “Dag van Keerweide” wordt het 

park feestelijk aangekleed, hopen we kennis te maken met nieuwe 

leden en zal er vanaf 16.00 uur een DJ aanwezig zijn. Om 17.00 

uur zullen we op gepaste wijze afscheid nemen van Martijn. 

Dus zorg dat je erbij bent want ….VOL IS VOL!!! 
 

Inschrijfgeld: € 7,- pp incl. lunch 
(kinderen tot 10 jaar eten gratis mee, vanaf 10 jaar € 2,-) 
 

Print onderstaande strook uit, vul hem in en lever hem 

uiterlijk 25-03 incl. inschrijfgeld in bij 

Carla van Zeelst, Riddervosstraat 16, Geleen 
 

Naam deelnemer(s) 
1_____________________________ 
2______________________ 
 
Te betalen: ____ x € 7,- pp 
Kinderen: ____x €2,- ouder dan 10 jaar 
Totaal €____________ 
 
PS: dit formulier is ook te downloaden op onze site  
TC Keerweide.nl 

Van de technische commissie….. 
 
Voorjaarscompetitie 2013 

Teamopstellingen senioren en junioren 

 

Hieronder vinden jullie de teamopstellingen, zoals de technische  
commissie en de jeugdcommissie denken dat afgesproken is. Controleer  
of je inderdaad staat op de plaats die je verwacht had. Klopt dat niet  
neem dan als senior direct contact op met je aanvoerder (en die indien  
nodig weer met ondergetekende (Peter Soeterbroek, tel 4525010)).  
Junioren nemen contact op met Pieter Vogels (tel 4754953). 
Op het moment dat ik dit schrijf is de competitie-indeling bekend, kijk 
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op www.knltb.nl, maar als je nog even geduld hebt dan staan er weer  
linkjes op onze site www.tckeerweide.nl  (voorjaarscompetitie 2013).  
De competitiedata vindt u daar ook, maar voor alle zekerheid vermeld ik 
toch de datum van de eerste competitiewedstrijd. 
De competitie begint dit jaar erg vroeg. Probeer een afspraak te maken  
om direct de eerste week van april een balletje te slaan, want het 2de  
weekend (6 april!!) barst de competitie los! 
Op vrijdag 29 maart worden de aanvoerders van de seniorenteams  
verwacht tussen 19.00 en 20.00 uur in ons clubhuis om de competitie- 
bescheiden op te halen. (De jeugdteams op donderdag.) 
Iedereen kan van 19.00-21.00 u op 28 en 29 maart zijn pasje ophalen, 
mits de contributie betaald is. Denk erom dat je om competitie te mogen 
spelen een geldig pasje moet hebben. 
Iedereen alvast een geweldige competitie toegewenst! 
 
Dinsdagmorgen  (Eerste speeldag: 9 april) 

Damesdubbel 35+   

Keerweide 1:   Mirjam Keulen (A) 

                        Marij Keulen 

                        Mirjam Lenoir 

                        Sylvia Driessen 

                        Annie Lenoir 

                        Marion Ritzen 

 

Keerweide 2:   Gemma Leunissen (A) 

                        Mia Ruypers 

                        Lilian Heygelen 

                        Carla Bockting 

                        Bep Deuss 

                        Tilly Vroemen 

                        Ine Dorssers  

  

Woensdagmiddag  (Eerste speeldag: 10 april) 

Oranje competitie (aangepast speelveld en ballen).  

Keerweide 1:   Kim Groenenwoud 

                        Maartje Vogels (A) 

                        Frederique Luesen 

                        Ruben van Groenenwoud 

 

Keerweide 2:   Marmiola Smith (A) 

                        Lieve Wackers 

                        Senna Mevis  

                        Rowann Smit                        

 

Vrijdagavond (Eerste speeldag: 12 april) 

Gemengd dubbel 35+  
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Keerweide 1:   Leon Zelihsen (A) 

                        Idalien Zelihsen 

                        Theo Cremers 

                        Marion Ritzen 

                Res: Kootje Kenter 

                        Els Spronk 

 

Damesdubbel 35+  

Keerweide 1:  Francoise Bronneberg (A) 

                       Lia Weeda 

                       Chantal Wackers 

                       José Konincks 

  

Gemengd 17+ (op tijd) 

Keerweide 1:  Hans Brankaert (A) 

                        Silvia Driessen 

                        Frans Bronneberg 

                        Gitte Bronneberg 

                        Peter Acampo 

                        Nancy Rohen 

                        Peter Brankaert 

 

Gemengd 17+ (op tijd) 

Keerweide 2:   Mariëlle Moreau (A) 

                        Roland Moreau 

                        Harald Havertz 

                        Miriam Schepers 

                        Sjir Schepers 

                        Marion janssen 

 

Zaterdagmorgen (Eerste speeldag: 6 april) 

Gemengd t/m 17 jaar: Laura Hendriks (A) 

                                    Josje Wackers 

                                    Ricky Langen 

                                    Nik Niessen 

Meisjes t/m 14 jaar:    Aukje Bronneberg 

                                    Lin Acampo (A) 

                                    Anniek Ruipers 

                                    Michelle Luesen 

 

Zaterdagmiddag (Eerste speeldag: 7 april) 

Heren 35+    

Keerweide 1:  Rob Koster (A) 

                       Peter Soeterbroek 

                       Jos Keulen 

                       Wil Doppen 

                       Jan Duyfjes 

               Res. Hans Zonneveld 

 

Keerweide 2:   Raf Pi (A) 
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                        Peter Brankaert 

                        Cor Hamstra 

                        Jos Gerats 

                        Harry de Clerc 

                        Hans Dohmen 

                        Piet Geenen                               

 

Keerweide 3:   Peter Lenoir (A) 

                        Vincent Bos 

                        Taco Boerrichter 

                        Marcel Scheepers 

                        Ron Kroezen 

                        Berry de Jager 

 

Herendubbel 55+   

Keerweide 1:   Wil Wientjes (A) 

                        Frans Kengen 

                        Peter van Kessel 

                        Math Janssen  

                        Vic Leunissen 

                        Fred Odekerken 

                        Jos Dols 

                Res. Cees Meijering 

 

Gemengd 35+     

Keerweide 1:   Geert-Jan van Zeelst (A)        

                        Carla van Zeelst 

                        Maurice van Eck 

                        Petra van Eck 

                        Jolanda Vogels 

                        Pieter Vogels 

 

Gemengd dubbel 35+    

Keerweide 1:   Hans Moonen (A) 

                        Guido Vogels 

                        Henk Cuypers 

                        Sandra Limpens 

                        Carla Bockting 

                        Gemma Leunissen 

 

Keerweide 2:   Peter van Kessel(A) 

                        Mathilde van Kessel 

                        Leon Janssen 

                        Ria Janssen 

 

Zondag gemengd  

Keerweide 1:   Bart Kottelaar 

                         Thom van Neer 

                         Cas van Eck 

                         Noor Simons (A) 
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                         Amy Schepers  

 

Zondag dames    

Keerweide 1:   Els Spronk (A) 

                         Mascha Rood 

                         Miriam Schepers 

                         Mariëlle Moreau 

                         Andrea Vogels 

                         Maaike Bos 

 

Zondag gemengd 35+   

Keerweide 1:    Femke Jansen (A) 

                         Aloys Rutten 

                         Jos Keulen 

                         Miriam Keulen  

 

Zondag meisjes t/m 17 jaar:  Laura Jacobs (A) 

        Anne van Zeelst 

                                               Anne Acampo 

                                               Selina Bovy 

                                               Anniek Ruipers                                                          

 

Recreatief  tennissen tijdens de voorjaarscompetitie 
 

Tijdens de maanden april, mei en juni wordt de voorjaarscompetitie 
gespeeld. Keerweide neemt met een groot aantal teams deel. Van de leden 
die geen competitie spelen hoor je vaak de opmerking dat er voor hun 
dan geen plaats is. Dit is niet waar, maar er zijn inderdaad enkele  
momenten, waar u mogelijk voor niets naar de tennisbaan zou kunnen  
komen als recreant omdat de banen bezet zijn door competitieteams.  
Om dat te voorkomen neem ik de speelweek met u door. 
 
Op dinsdagochtend wordt door 2 teams damescompetitie gespeeld.  
Met de bond is geregeld dat die tegelijk hun thuiswedstrijden spelen.  
Dat is op 9 april, 23april en 28 mei. Alle andere dinsdagochtenden  
liggen er 5 schitterende banen op u te wachten. Overigens is er op die 3 
bewuste data nog steeds een baan beschikbaar voor recreanten. 
Op woensdagmiddag is er vanaf 14.00 uur jeugdcompetitie en training en 
veel tennissende junioren. 
Beter om te wachten tot 18.00 uur, als de banen weer vrij liggen of de jeugd 
aanmoedigen. 
Op vrijdagavond zijn alle lichtbanen vanaf 19.00 bezet door competitie. 
Alleen de onverlichte baan 1 is beschikbaar voor recreanten. Kunt  u 
overigens in de maand mei tot 21.00 uur tennissen! 
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Op zaterdagmorgen speelt 1 jeugdteam thuis en is er een baan training.  
Twee banen minimaal voor u beschikbaar: tennissen dus tot 13.00 uur. 
Op zaterdagmiddag zijn alle banen vanaf 13.00 uur bezet door competitie. 
We spelen echter met minder teams op zaterdagmiddag dan in het recente 
verleden, dus ik durf u te garanderen dat er vanaf 19.00 uur een of meerdere 
banen weer vrij ligt/liggen voor u om te spelen. 
Op zondag wordt de hele dag competitie gespeeld, er blijven echter de hele 
dag tenminste 2 banen over voor recreanten. Na 18.00 uur liggen alle banen 
vrij voor u. 
Tijdens de meivakantie ligt de competitie in principe een of twee weken stil. 
Als u dan wilt tennissen op een van de afgeraden tijden, kunt u het beste 
eerst even informeren (046-4743813) of er competitie is. 
 
Ik hoop op veel tennissen onder goede weersomstandigheden voor 
competitiespelers en recreanten! 
 
Peter Soeterbroek 
 
 

Verslag van de ALV op zondag 3 februari jl…… 
 
Er waren bij de secretaris twee afmeldingen binnengekomen voor deze 
vergadering, dus het beloofde een drukke opkomst te worden. Een ontbijt 
verzorgen voor circa 350 leden is een hele job, maar Bas den Decker heeft 
het toch klaargespeeld. De 20 (!?) aanwezige niet- bestuursleden hebben, 
samen met het voltallige bestuur, kunnen genieten van een goed verzorgd 
ontbijt. Bas en vrijwilligers: bedankt! 
 
Om 10.30 opende voorzitter René Kuijer de vergadering. Er werd 
stilgestaan bij het overlijden van het oudste lid, de heer Bunge.  
Vervolgens werden de agendapunten afgewerkt en zijn ook de diverse 
besluiten genomen die in het belang zijn voor alle leden.  
 

Oproep aan vrijwilligers. 

Het keurig verzorgde park oplopen, spelerspasje ophangen, lekkere pot 
tennissen op strakke, verzorgde banen en aansluitend genieten van een 
smaakvolle kop koffie of lekker gekoeld pilsje. Het lijkt allemaal 
vanzelfsprekend, maar het vergt heel veel werk en inspanning om alles  
netjes geregeld te krijgen. De club staat of valt met de inzet en bereidheid 
van vrijwilligers die een deel van hun kostbare vrije tijd offeren om de  
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club draaiende te houden. In alle commissies is behoefte aan helpende 
handjes. Op de site en ook in dit clubblad kunt u lezen welke commissies 
dringend verlegen zitten om assistentie.  
 

Mail- adressen bestand. 

Het clubblad verschijnt slechts enkele malen per jaar en dat is niet 
voldoende om jullie op de actuele stand van zaken op de hoogte te houden.  
De site biedt uitkomst, maar per mail gaat alles veel directer. Het is daarom 
van belang dat de club beschikt over actuele mailadressen. Stuur uw juiste 
mailadres naar:  secretaris@tckeerweide.nl . 
Ook bestaat de gelegenheid om uw gegevens ter plekke op het tennispark  
te laten registeren. De daarvoor benodigde invullijst treft u aan bij de bar. 
 

Genomen bestuursbesluiten. 
De volgende besluiten zijn met algemene instemming van de vergadering 
genomen: 

• T.a.v. consumpties. De prijs wordt verhoogd tot € 1,50. De jeugd 

krijgt limonade in grotere glazen aangeboden en ranja wordt gratis 

aangeboden. 

• De contributie blijft gehandhaafd op hetzelfde niveau. 

• Voor leden van andere tennisclubs uit de omgeving wordt de 

mogelijkheid geboden om onder bepaalde voorwaarden gebruik  

      te mogen maken van onze banen. Voor meer informatie kunt u  

      terecht op de site. Uiteraard kunt u als lid van Keerweide van  

      dezelfde regeling gebruik maken om op de banen van de  

      buurtclubs te spelen. 

Deelname toernooien. 
Zoals ieder jaar is onze recreatie-commissie al vroeg in de weer met de 
toernooiplanning. Als eerste staat het introductie toernooi op het  
programma. Schrijf u tijdig in om een goede start te maken. 
 
Notulen ALV februari  2013 

Een uitvoerig verslag van de ALV treft u hierna in dit clubblad aan. 
 
Rest mij verder u een sportief en gezellig tennisseizoen toe te wensen! 
Met vriendelijke groeten, 
 
Rob Baltissen, 
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Secretaris  
 

 

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  

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 erelid- 

maatschap 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 de 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 

er een 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 vrijdagavond 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 geëvalueerd. 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. Teamcaptain/- leider moet hier op toezien dat er op tijd 

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

Bond heeft toestemming verleend. 
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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 intensiveren 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. Het geld van 

de Club van 50 zal besteed worden aan belettering van de ingang. Welke 

doel wordt het in 2013? Graag ideeën 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. 

6. Financiën.   

• 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.  
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• 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. Toegangsstraat 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 ander, 

goedkoper, alternatief geboden moeten worden. Bijvoorbeeld  

ranja voor kinderen (gratis) + 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 aantal taken. Oproep   

aan een 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 reglement 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.  
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• 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Activiteitenkalender 2013 

 

Januari 

06-01 11.00-14.00u Nieuwjaarsbijeenkomst 

Februari 

03-02  09.30u Keerweide-ontbijt  

 10.30u Algemene Ledenvergadering 

Maart 

28-03 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 

29-03 19.00u Senioren: afhalen spelerspasjes 

 19.00u Senioren: aanvoerdersavond 

 20.30u Senioren: Introductie nieuwe leden  

 21.00u Instructie nieuwe bardienstmedewerkers 
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September 

10 t/t 16-9 Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Dubbel 

29-09 Afsluitingstoernooi  

Oktober 

04-10 20.00u Vrijwilligersfeestavond 

December 

week 52 13.00-17.00u Jeugd: Kersttoernooi  
 

  
 Technische Commissie: 

 Peter Soeterbroek  (voorzitter)  06-12678458 

 Bert Geurts  046-4753557 
 Peter  Lenoir  046-7505389 

  

  

 Recreatie Commissie:   

 Petra van Eck (voorzitter)  046-4744089 
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