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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:   NL37 RABO 0130 5052 26 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 

  soeterbroek@home.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.  Grennes Quee 06-51501171  

  Halewijnstraat 11 6166 KJ  Geleen 

  g.j.quee@gmail.com 

Bardienst cie.     Lia  Weeda 046-4741457 

  bardienst@tckeerweide.nl 

Clubhuis cie.  Vic Leunissen 046-4751815 

  Rijksweg Noord 99 6162 AE  Geleen 

  v.leunissen@home.nl 

Sponsor cie.  Marco van der Wal 06-50293100 

  Parklaan 4 6166 GS Geleen 

  info@caminovastgoed.nl 

Financieel adviseur Bert Schmitz 046-4744354 

  Elegaststraat 15 6166 KG Geleen 

                                   penningmeester@tckeerweide.nl 

 Ledenadm.               Maaike Bos      046-4753609 

         Julianastraat 7     6161 SV Geleen 

         ledenadministratie@tckeerweide.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 mede-Keerweidenaren, 

 

Als de feestdagen voor de deur staan is het weer tijd om een jaar te  

evalueren en voor Keerweide betekent dit de 80
e
  keer. 

Ja, het 80 jarig jubileum van onze club was het hoogtepunt van het jaar.  

Op 17 en 18 september hebben velen leden als ook oud leden stil  

gestaan bij de 80 jaar historie van Keerweide. In een goede ambiance 

en prachtig weer werd de historie middels foto’s, film en muziek in  

kaart gebracht. 

Middels een middagmatinee werden de leden en oud leden bij elkaar 

gebracht en konden hun ervaringen maar voorhaal verhalen uitwisselen.  

De band Carboon met ons lid Ben Erkens in hun midden verbond middels 

hun muziek het verleden en het heden. Afsluitend aan het matinee werd  

het startschot gegeven om ons lid Sam Schröder als rolstoeltennisser op  

weg te gaan helpen naar de Paralympische Spelen in Tokyo 2020.  

De middagmatinee liep middels een rijkelijk buffet over in een bruisend  

feest s‘avonds. De zondag stond in het teken van de finales van de 

clubkampioenschappen waarbij de brunch prachtig was voorbereid en 

aangekleed door Maaike Bos. Met het uitreiken van de bekers aan de 

clubkampioenen werd een feestelijk weekend afgerond. 

 

Zoals eerder al aangehaald hebben we in ons midden een zeer succesvolle 

rolstoeltennisser Sam Schröder. Sam is zijn droom aan het najagen en  

dat is dat Sam paralympisch kampioen wil worden in Tokyo 2020.  

Als Keerweide hebben we dit idee omarmd en gaan Sam helpen zijn  

droom te verwezenlijken.  

Inmiddels is er een avond georganiseerd geweest waarbij leden en oud  

leden ideeën hebben gegenereerd hoe dit te doen. Een plan wordt  

uitgewerkt en we zullen iedereen hiervan op de hoogte brengen en  

houden. Inmiddels staat Sam op de eerste plaats op de wereldranglijst  

bij de jeugd. 

 

Organisatorisch heeft de baancommissie het afgelopen jaar een totale  

facelift ondergaan. Binnen de commissie zijn de werkzaamheden  

opgesplitst in een baan-, groen- en clubhuishuisgroep. Velen leden zijn 

toegetreden tot deze nieuwe organisatie en met succes. De banen, het  

park alsook het clubhuis lagen er als vanouds voortreffelijk bij. Onze 

complimenten hoe eenieder de nieuwe situatie heeft opgepakt. 
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Financieel staat Keerweide er gezond op. Mede door de groei van het 

ledenaantal, de hogere baromzet alsook de prima sfeer binnen Keerweide  

en ondanks de extra kosten a.g.v. ons jubileum  kunnen we ons verheugen 

in een financiële plus (exacte cijfers worden tijdens jaarvergadering bekend 

gemaakt). 

 

Al met al staat onze vereniging er prima op en de vooruitzichten zijn goed. 

We zullen ook het komende jaar samen met jullie er alles aan doen om de 

positieve trend door te zetten. 

Dank aan een ieder die een bijdrage heeft geleverd aan het succes van 

Keerweide het afgelopen jaar. 

 

Allen fijne feestdagen toegewenst en laten we de wens uitspreken dat we 

elkaar allemaal weer volgend voorjaar op ons mooie tennispark Keerweide 

sportief zullen ontmoeten. 

 

Namens het bestuur TC Keerweide, 

 

René Kuijer, 

Voorzitter 

 

 

 

 

Van de redactie…… 
 

Met enige trots mogen wij als redactie zeggen, dat ons clubblad nog steeds 

een belangrijke bron van informatie is voor onze clubleden. Onze 

clubvoorzitter en onze commissie voorzitters blikken terug op het afgelopen 

jaar en kijken vooruit naar het komend jaar. Natuurlijk zijn ook de 

uitnodigingen voor de Nieuwjaarsbijeenkomst en de Algemene Leden 

Vergadering belangrijk en onmisbaar, evenals alle activiteiten in de nieuwe 

Activiteitenkalender 2017. Kortom, een meer dan lezenswaardig clubblad. 

 

Er zijn natuurlijk ook andere belangrijke bronnen van informatie binnen  

onze club, zoals de website en de mails via Bert Schmitz over toernooien  

en bijeenkomsten, en niet te vergeten het prikbord. 
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Daarnaast is ook de landelijke KNLTB steeds actiever in het verspreiden  

van informatie aan de verenigingsbestuurders, maar ook rechtstreeks aan  

de leden, zoals over de Competitie Nieuwe Stijl. Kijk maar eens naar de 

uitgebreide informatie op de KNLTB-sites: www. knltb.nl, 

www.centrecourt.nl en www. knltb.club.nl. 

 

De redactie wenst iedereen en Zalig Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar! 

De redactie, Gaby Weerts en Hans Moonen 

 

 

 

 

Van de jeugdcommissie………… 
 

Activiteiten van de Jeugdcommissie op TC 

Keerweide 

Het programma van de Jeugdcommissie is voor een belangrijk deel 

gebaseerd op jaarlijks terugkomende activiteiten. In het algemeen worden  

de activiteiten en het programma op de website vermeld. Ruim van  

tevoren wordt middels email of een brief (die via de trainer wordt  

uitgereikt) een activiteit nog eens aangekondigd. Graag bij alle activiteiten 

tijdig aanmelden, zodat de organisatie voldoende tijd heeft om alles te 

organiseren. 

 

We starten het buitenseizoen op 31 maart 2017. Op deze dag is een 

bijeenkomst waar de jeugdleden hun spelerspasjes kunnen komen  

ophalen en waar de competitiespelers hun informatie kunnen komen  

halen over het speelschema. 

 

In juni organiseert de Jeugdcommissie het zogenaamde Familietoernooi.  

De bedoeling van het familietoernooi is dat je samen met een familielid 

(ouder, oom, tante opa of oma) samen een toernooi speelt. Hierbij gaat het 

niet om de prestatie, maar gezelligheid is hierbij het belangrijkste.  

 

Rond het einde van de schooljaar of tijdens de zomervakantie wordt door  

de Jeugdcommissie de “Zomer Tennis Dagen” georganiseerd.  

Tijdens deze tennisdagen wordt er extra getraind, wordt er een toernooi 

gespeeld en is er aandacht voor andere sporten en spellen.  
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Meestal wordt een groot springkussen gehuurd en is er voor 3 volle dagen 

een leuk divers programma in elkaar gezet met aandacht voor tennis, sport, 

samen zijn en gezelligheid. We sluiten de dagen af met BBQ, disco en 

overnachting op het park! 

 

In september, tegen het einde van het tennisseizoen, worden de 

Clubkampioenschappen gespeeld. Hier wordt bepaald welke speler de  

Beste is in zijn categorie en zich clubkampioen mag noemen. 

De clubkampioenschappen vinden plaats voor zowel de mini’s,  

de drie-kwarters en de grootvelders. Bij de grootvelders wordt gespeeld 

in de leeftijdscategorieën t/m 12, t/m 14 en open categorie. Ook worden  

er dubbelkampioenschappen gespeeld. De clubkampioenschappen zijn  

pas clubkampioenschappen als iedereen meedoet ! 

Activiteiten voor de Jeugd 

In de winter is er een winterwandeling, op 5 februari 2017. We maken  

een wandeling van ongeveer 2 uur, eindigend in het clubhuis met een  

kopje soep en broodjes. 
 

Open Jeugdtoernooien 

Ieder jaar worden op diverse plaatsen in Limburg open jeugdtoernooien 

gespeeld. Dit zijn toernooien waarin de indeling plaatsvindt op tennis-

niveau. Deze toernooien zijn te vinden op de toernooizoeker van de  

KNLTB en de aanplakbiljetten in ons Clubhuis 

 

Overige activiteiten 

Voor de mini’s en driekwarters worden er op verschillende tijdstippen in  

het jaar (buiten en binnen) toernooien georganiseerd door de KNLTB. 

Hiervan verstuurt de Jeugdcommissie tijdig uitnodigingen en nadere 

informatie. De toernooien zijn vrij compact opgezet, waardoor dit niet  

veel tijd kost.  
 

Voor de niet-prestatieve kinderen, die wel eens willen meedoen aan een 

gezellig toernooi, zijn er de één-dags-recreatieve toernooien. Ook voor  

deze toernooien verstrekt de Jeugdcommissie tijdig uitnodigingen en  

nadere informatie. 

 

En in de laatste week van ieder jaar organiseren wij een Kersttoernooi  

bij Carperion in Sittard-Geleen. 

 

Namens de jeugdcommissie, 

Grennes Quee 



 7

Zomer Tennisdagen  

 

Leren en plezier hebben, de ideale combinatie voor een zomerkamp. Je 

wordt op je eigen niveau ingedeeld voor maximaal tennisplezier. Ben je 

benieuwd wat we hebben gedaan? Drie dagen plezier met een overnachting 

bij het tennispark. 

Kinderen, jeugdleden van tussen (5-13 jaar) kwamen in aanraking met alle 

facetten van tennis. Je was de hele dag aan het tennissen en kreeg diverse 

clinics. Bij het Tenniskamp had je de ideale combinatie tussen plezier en 

tennis! Met een super avondspel, bowlen en een eigen bioscoop was het  

een weekend om nooit te vergeten!  

Zie foto’s van deze en de andere activiteiten op onze website! 

   

Naast de activiteiten hebben we ook nog de jeugdcompetitie, voor de  

jongste deelnemers de “Worldtour” en de wat oudere jeugd doen/deden  

mee met de “Groene competitie”. De kleur ballen (ook die gebruikt worden 

tijdens de tennisles) geeft aan welk soort competitie gespeeld wordt,  

Rood-Oranje-Groen of Geel.  

 

Wederom hebben we dit jaar veel tennisplezier beleefd met de 

jeugdcompetitie. Het weer was goed en we hebben weinig tot geen dagen 

hoeven inhalen. Het is geweldig leuk om de kinderen en hun ouders op  

of rond de baan bezig te zien.  

Ook hebben beide trainers hun steentje bijgedragen aan het tennisplezier  

van deze kids. Een warming-up met of zonder muziek werd georganiseerd  

en dan… aan de gang met het tennisspel! 

 

Zowel de allerkleinsten (rood) als de grotere jeugd (groen en geel) deden 

fanatiek mee! Leuk om het speelplezier te zien net zoals de groei, de 

opgedane ervaring en bijbehorende leermomenten.  

 

Volgend jaar verwachten we met minimaal hetzelfde aantal teams deel te 

nemen. Dus geef je op bij je trainer of bij de jeugdcommissie. Het nieuwe 

seizoen start in het begin van maart 2017. 

 

Namens de jeugdcommissie willen we iedereen bedanken die zijn of haar 

steentje heeft bijgedragen bij de activiteiten en de competitie. Bedankt  

voor de leuke en sportieve invulling om deze dagen tot een groot succes  

te maken! 

En mocht je zin en tijd hebben, we zijn nog op zoek naar een paar extra 

handen, organisatiekracht en denkers, kortom naar nieuwe leden!  
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Van de recreatiecommissie….. 
 

Beste tennissers, 

 

De helft van onze “winterstop” zit er (gelukkig) al weer op. We  

verheugen ons alweer op het nieuwe seizoen.  

2016 Was een goed tennisjaar. Tijdens de competitie was het nog wat  

aan de frisse en natte kant, maar op het moment dat het tijd werd voor  

onze recreatieve toernooitjes, was het zonnetje er en was de temperatuur 

perfect.  

 

Wat goed is voor onze vereniging, is dat er zoveel nieuwe leden aan de 

toernooien hebben deelgenomen. Op die manier integreren onze nieuwe 

leden binnen onze vereniging en vinden daarmee ook nieuwe mensen om 

af te spreken. Deze mensen zien dan ook dat het niet alleen gaat om dat 

balletje te kunnen slaan, maar ook om mensen te ontmoeten naast de  

baan. Het is dan ook weer goed om te horen dat deze mensen zich thuis 

voelen binnen onze vereniging en dat ze blij zijn dat ze hebben 

deelgenomen.  

 

Alle geplande toernooien zijn gespeeld. Alleen het afsluittoernooi hebben  

we voortijdig moeten beëindigen. Gelukkig hebben we 2 rondes kunnen 

spelen, wat betekent dat elke deelnemer in elk geval 1 partij heeft kunnen 

spelen.  

 

                                       

                 UITNODIGING 

 

          ZONDAG 8 JANUARI 2017 

         NIEUWJAARSRECEPTIE 

         VAN 11.00 TOT 14.00 UUR 
 



 9

De pret in de kantine was er niet minder om en nadat iedereen  

een goede bodem had gelegd werd het uiteindelijk nog een hele gezellige, 

late avond. 

Ons grootste toernooi, het invitatietoernooi, was een succes. Door enkele 

aanpassingen in de planning waren er meer deelnemers dan de voorgaande 

jaren en was de feestavond op zaterdag een groot succes. We willen deze 

stijgende lijn graag vasthouden en daar hebben we jullie allemaal voor  

nodig. Voor degene die het nog niet weten: er wordt in 3 categorieën 

gespeeld, op elk niveau kun je dus deelnemen. Er zijn veel mensen van 

andere verenigingen die aan dit toernooi willen meedoen, dus vraag nu  

al iemand van buiten Keerweide, voordat deze al is weggekaapt door 

iemand anders. 

 

De activiteitenkalender voor 2017 staat alweer in dit clubblad. Noteer  

alvast de data, zorg dat je niets hoeft te missen! 

Tenslotte willen wij iedereen die een steentje heeft bijgedragen bedanken. 

Mensen die helpen met tafels dekken, eten klaarmaken, BBQ-en,  

opruimen enz. Zonder jullie hulp redden ook wij het niet. 

 

Fijne feestdagen en een gelukkig en voorspoedig 2017 (dat het maar snel  

1 april mag worden!). 

 

Namens de recreatie commissie, 

Petra van Eck 
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Van de baancommissie……. 
 
Jaarverslag 2016 Baancommissie 
 

Van een winterstop was ook dit jaar geen sprake. Een nieuwe baan-

commissie moest gevormd worden en zoals vorig jaar al aangegeven,  

hebben we de baancommissie opgesplitst in drie groepen namelijk: 

“baanonderhoud”, “ groenonderhoud” en “kantine”.  

 

Net voor de kerstdagen lukte het om een nieuwe groep te vormen die 

verantwoordelijk werd voor de banen. “Oudgediende” Frans Kengen en 

de “nieuwkomers” Pierre Timmers en Fred Odekerken werden bereid 

gevonden deze taak op zich nemen.   

 

Met veel enthousiasme werd een nieuwe start gemaakt en het resultaat 

mocht er zijn. De banen lagen er als vanouds weer uitstekend bij. Zeker  

ook de servicegerichtheid  bij probleempjes met losliggende lijnen of 

omvergelopen netpalen was groot en reparaties vonden snel plaats.  

 

Voor de bezetting van de kantine hebben in januari gesprekken 

plaatsgevonden met twee kandidaten. Beiden waren erg enthousiast en  

we dachten deze vacatures bezet te  hebben. Helaas meldde zich in maart  

een persoon af en moesten we alsnog op zoek naar een nieuwe mede- 

werker. Twee weken voor opening van het park werd voor de groep   

kantine versterking gevonden in de persoon van Marjo Collard.  

Samen met John Goezinne heeft zij de taak van kantinebeheerder(ster)  

prima op zich genomen en ervoor gezorgd dat dorstige leden na afloop van 

een intensieve pot tennis in de gelegenheid waren een verfrissend drankje 

of kop koffie te nuttigen. Na het eerste seizoen kunnen we met een  

tevreden gevoel terug kijken en hopelijk krijgt dit in 2017 een vervolg.  

 

Dan was er nog de groencommissie die gevormd moest worden. Hier  

hebben we Geert-Jan van Zeelst, Math Janssen, Vic Leunissen en Wil 

Wientjes bereid gevonden deze taak op zich te nemen, vaak ondersteund 

door Ben Erkens.  Ook deze groep heeft een prima prestatie geleverd.  

Het park, toch wel ons visitekaartje, lag er het gehele seizoen prachtig bij.  

I.v.m. fysieke belemmeringen heeft Wil Wientjes aangegeven te stoppen 

bij de groep groenonderhoud. Wil zal de groep groen zeker blijven 

ondersteunen, alleen de frequentie zal minder zijn.  
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Gelijktijdig met het afmelden van Wil heeft Ben Erkens aangegeven  

de vrijgekomen plaats van Wil te gaan opvullen en hiermee is de groep  

groen weer op sterkte. 

In februari werden voorbereidingen getroffen voor de nieuw aan te planten  

beukenbomen. Oude stronken van de al eerder gerooide populieren zaten  

nog hinderlijk in de weg en zijn weggefreesd. Hierna zijn 26 jonge 

zuilbeuken geplant die over enkele jaren ons parkachtige tennispark nog 

meer uitstraling zullen geven.  

 

Maart startte koud en nat maar gelukkig trad in de tweede week dan toch  

een weersverbetering op en konden we aan de slag. Na veel en zwaar werk 

verzet te hebben, konden de banen ook dit jaar weer zoals gepland op  

1 april geopend worden. In juli vond een inbraak plaats in onze kantine. 

Wederom schade met kosten. Jammer want het benodigde geld voor 

reparatie hadden we ook anders (zinvoller) kunnen besteden. 

 

In september heeft de gemeente Sittard-Geleen in samenwerking met de 

uitvoerende firma in onze kantine een presentatie verzorgd over de  

renovatie van de Ridder Vosstraat. De presentatie werd door omwonenden 

en een afvaardiging van Keerweide goed bezocht. De start van de 

daadwerkelijke werkzaamheden vond helaas gelijktijdig plaats met ons 

jubileumfeest, maar ondanks wegversperringen en omleidingen wisten  

de bezoekers ons park zonder noemenswaardige problemen te bereiken.  

 

Tijdens het jubileumfeest waren de weergoden ons gunstig gezind en het 

werd een gezellig en druk bezocht feest met veel positieve reacties.  

Het opbouwen en afbreken van de feesttenten, het versieren van het park  

en vele andere werkzaamheden zijn dankzij de hulp van de nodige 

vrijwilligers goed verlopen.  

Oktober leverde nog een mooie nazomer op waardoor overdag  nog  

enkele weken getennist kon worden, maar na de herfstvakantie werden 

de netten verwijderd en het park winterklaar gemaakt. 

Op einde van dit jaar zijn we nog bezig met het afsluiten van een nieuw 

contract met bierbrouwerij Lindeboom en drankleverancier Vos.   

Onderdeel van het contract is de plaatsing van een nieuwe koeling die  

het mogelijk maakt meerdere fusten bier gelijktijdig te koelen. Dit en  

andere afspraken moeten bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van  

ons drankaanbod.  

 

Namens de Baancommissie, 

Jos Keulen  
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Van de sponsorcommissie….. 
 

Van de Sponsorcommissie 
 

Terugkijkend op 2016 concluderen we dat het een goed tennisjaar was maar 

dat er verbeteringspunten zijn om onze contacten met de sponsoren aan te 

halen. We doen dan ook hierbij een oproep doen aan de leden om zich als 

commissielid aan te melden. De commissie telt nu twee actieve leden en  

het zou prettig zijn als we het werk over meer schouders zouden kunnen 

verdelen en nieuwe activiteiten kunnen ontplooien. 

 

Bedrijfscompetitie 
De bedrijfscompetitie was afgelopen jaar weer zeer gezellig maar helaas  

zien we een teruglopend aantal deelnemers. We begrijpen dat zes speel-

middagen in deze tijd van aantrekkende economie blijkbaar te veel van  

het goede is. 

Daarom kijken we naar een andere opzet namelijk slechts drie woensdag-  

of vrijdagmiddagen van 14.30 tot 18 uur. We roepen “ondernemende”  

leden op contact met ons op te nemen als ze interesse hebben om 

“netwerken” heel letterlijk te doen. Aanvang van het tennisseizoen zullen  

we dan een besluit nemen over de nieuwe opzet. We hopen op veel  

nieuwe aanmeldingen. 

 

De Club van 50 
De club van 50 heeft afgelopen seizoen weer een aanzienlijk bedrag in het 

laatje van de vereniging gebracht. Hulde aan die leden en bedrijven voor  

dat gebaar. U kunt hun namen aantreffen op het bord direct achter de bar. 

 

Na suggesties van enkele deelnemers aan de Club van 50 en overleg binnen 

het bestuur is recent besloten om het geld te besteden aan de verbetering  

van jeugd/oefenbaan bij de ingang van het park. Die betegelde baan is nu 

echt aan het eind van zijn Latijn, voldoet niet meer aan de eisen van de tijd 

en moet snel weer op orde worden gebracht. De reguliere middelen van de 

vereniging laten dat helaas nog niet toe.  

 

De bijdragen van dit jaar van de leden van de club van 50, samen met het 

restant van verleden jaar en een potje in de jeugdkas, maken dit nu wel 

mogelijk. We werken in de winterperiode een plan uit en sturen erop de  

baan eind volgend seizoen aan te pakken. BEDANKT,  leden van de club 

van 50, dat jullie dit mogelijk hebben gemaakt.     
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Reclame 
De vereniging heeft verschillende plekken waar bedrijven hun boodschap 

aan de leden onder de aandacht kunnen brengen. De scorebordjes zijn voor 

komend seizoen gevuld maar er is nog ruimte voor een winddoek op het 

park. U weet hoe deze de aandacht trekken.  
Verder is er ook nog plaats voor  enkele reclameborden. Ook kunt u 

advertenties plaatsen in ons clubblad of op de website. Als u zelf andere 

ideeën hebt, bel ons en we bespreken wat mogelijk is. 

 

Tenslotte rest mij namens de sponsorcommissie al onze sponsoren te 

bedanken, we hopen dat jullie volgend jaar weer van de partij zijn, en 

wensen jullie alvast een geweldig goed nieuw seizoen. 

 

Namens de sponsorcommissie, 

Marco van der Wal 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Van de technische commissie……… 
 
Ook dit jaar waren de organisatie van de voorjaarscompetitie en de club-

kampioenschappen onze belangrijkste activiteiten. 2016 voelt als een  

overgangsjaar. De oude garde(60+) doet een stapje terug, de jeugd 

(30-, 40-jarigen) rukt op. Bij de voorjaarscompetitie 2016 waren er wat 

nieuwe gezichten, qua resultaten was het stabiel . 

 

UITNODIGING 
 

Zondag 19 februari 
2017 

om 10.30 uur: 
Algemene 

Ledenvergadering 
      V.a. 10.00 uur inloop 
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Bij de clubkampioenschappen was vooral voor de dubbels goede 

belangstelling, veel nieuwe gezichten en nieuwe kampioenen. Op onze site 

staan nog de foto’s van de blije finalisten; onthoud die gezichten, dit zijn 

degenen die in de toekomst op Keerweide sportief de eerste viool zullen 

spelen. Zojuist is de inschrijving voor de voorjaarscompetitie 2017 de deur 

uit gegaan: een recordinschrijving met veel nieuwe teams.  

Vooral de zaterdag is in trek. 

Benieuwd hoe die competitie gaat lopen met al die nieuwe gezichten? 

Belangrijk is dat iedereen overtuigd is dat we als Keerweide een naam  

hoog te hebben als sportieve, supergezellige club. 

De technische commissie wenst iedereen een geweldig 2017. 

 

Namens de technische commissie, 

Peter Soeterbroek 

 

P.S. Voor alle nieuwelingen: de competitie begint heel vroeg (begin april; 

precieze data vindt u op de site), zorg dat je in de maanden ervoor  iets  

doet aan je conditie en liefst een paar keer tennist om blessures tijdens  

de competitie te voorkomen. 

 
 
Notulen Jaarvergadering TC Keerweide 2016  
 

Opening door de voorzitter René Kuijer 
Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. 

 

Goedkeuring van de notulen van de algemene ledenvergadering  

2015 
De notulen stonden opgenomen in het eerste clubblad van 2015 en  

worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd door de vergadering.  

De notulen van deze vergadering worden opgenomen in het eerste én  

laatste clubblad van 2016. 

Ingekomen stukken 
Er zijn geen ingekomen stukken. 

Inrichting baan- en huishoudelijke commissie (Jos Keulen)   
Jos geeft een toelichting op de situatie vanuit het verleden. In de loop  

van het jaar 2015 zijn er wat problemen ontstaan met de bestaande 

commissie.  De bestaande commissie is destijds opgestapt, waardoor  

de club met een acuut probleem werd geconfronteerd.  
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Het bestuur heeft zich toen geconcentreerd op een oplossing om het  

lopende seizoen goed 

af te maken. Dit is gelukt en met een aantal vrijwilligers is het goed 

opgepakt. Deze vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet in deze tijd. 

Omdat deze situatie tijdelijk was, is het bestuur op zoek gegaan naar een 

andere oplossing voor het ontstane probleem. Het zoeken naar een goede 

oplossing heeft veel bestuursuren en energie gekost.  Er is uiteindelijk  

een voorstel geaccepteerd waarbij de bestaande baancommissie  

(met taken: baan, clubhuis en groen) wordt opgedeeld in 3 aparte 

subgroepen: 

 

• Baan : Frans Kengen, Fred Odekerken en Pierre Timmers 

• Groen : Geert Jan van Zeelst, Wil Wientjes, Jos Dols 

• Kantine  : Twee nieuwe mannen, te weten John Goezinne en  

Henri Ummels. Deze mannen zijn via een actieve wervingsactie 

geselecteerd uit diverse kandidaten. Deze mannen zijn voorals- 

nog geen lid van de vereniging. Het is de bedoeling dat zij het 

clubhuis namens en voor rekening van de club exploiteren 

gedurende 7 dagen per week tussen 08:30 en 12:30 uur. 

 
Jaarverslagen Commissies 
Clubhuiscommissie (Vic Leunissen). 

Proberen op de vrijdagavond meer leven in de brouwerij te brengen. Er is 

één nieuw commissielid geworven : Marian Meijers.  De geïntroduceerde 

wijziging voor de bardienst heeft goed gewerkt in 2015. Het voorstel is  

om dit voor de komende periode te continueren. Door de vergadering  

wordt dit besluit ondersteund. 

Tot 15 maart is er de gelegenheid om in te schrijven voor het uitvoeren van 

een bardienst max. 1x. Daarna kan meerdere keren worden ingeschreven. 

Vraag Hans Moonen : Werken de nieuwe mensen onder de 

vergunning van TC Keerweide? Antwoord : Ja, het zijn mensen  

die extern zijn geworven. Ze werken tussen 08:30 en 12:30. Er is 

voor hun een duidelijk takenpakket neergelegd. Ze zijn geselecteerd 

uit meerdere kandidaten. Zij zullen waar nodig ook meehelpen met 

anderen. Ze zijn 7 dagen per week aanwezig. En zullen elkaar 

afwisselen. 

Vraag Hans Moonen: Wordt dit nog voor alle leden duidelijk 

gemaakt op website, clubblad e.d. ? Ja dit wordt verzorgd als alle 

contracten zijn getekend en het voorstel door de vergadering wordt 

aangenomen. 
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Vraag Carla Bockting: Hoe zit het met de club “oude heren” die  

na 12:30 uur nog op het park aanwezig zijn en tot nu toe nog  

bediend worden? Antwoord: Dit zal zich moeten uitwijzen. In 

principe is het clubhuis na 12:30 uur dicht. 

Het voorstel van de 3 nieuwe subgroepen Baan/Groen/Kantine wordt  

door de vergadering unaniem aangenomen. 

 
De jaarverslagen van alle commissies waren te lezen in het clubblad. 

Voorzitter nodigt uit tot vragen. De voorzitters geven daar waar nodig  

een korte aanvulling. 

Sponsorcommissie (Marco van de Wal). 

De sponsorgelden voor het komende jaar blijven op gelijk niveau als de 

afgelopen jaren. Er zijn nieuwe sponsoren voor 2016. Verwachtingen zijn 

positief. Ook de Club van 50 zal goede bijdrage leveren. Administratie: 

sponsors zijn nu ook opgenomen in administratief systeem All United. 

Club van 50 (Marco van de Wal).  

De club 50 bestaat nu 5 jaar. Het voorstel was om van de ontvangen  

gelden de jeugdbaan grondig aan te passen en te moderniseren.  Dit  

bleek veel te duur (ca. € 10.000).  

 

Alternatief was om voor de afscheidingsmuur tussen Keerweide en de  

flats aan te kleden met een nieuwe beukenhaag. Dit voorstel is uiteindelijk  

na stemming door het bestuur geaccepteerd.  

De leden van de club van 50 worden uitgenodigd om nieuwe doelen  

voor te stellen. 

Vraag Vincent Bos: Het net  van de jeugdbaan dient wel vervangen 

 te worden. Antwoord: Dit wordt door het bestuur opgenomen in het 

programma voor het komende seizoen. 

Technische commissie (Peter Soeterbroek). 

Er is plaats voor meer competitie op de dinsdag en vrijdag. Er zijn 

momenteel voor beide dagen 2 teams ingeschreven. Het verzoek is  

ingediend om beide teams samen thuis te laten spelen. Meeste teams  

spelen op de zaterdag, maar ook hier is nog ruimte aanwezig, onder de 

voorwaarde dat de gehele dag wordt benut. Dit vergroot de capaciteit  

op de zaterdag. 

Jeugd commissie (Pieter Vogels). 

De nieuwe leden van de jeugdcommissie hebben het afgelopen jaar 

zelfstandig de activiteiten tot grote tevredenheid van de jeugdleden 

georganiseerd.  

Recreatiecommissie (Petra van Eck). 

Een aantal toernooien is van de zondag naar de zaterdag verplaatst.  
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Is een goede zet, is achteraf gebleken. Er wordt duidelijk voorzien in  

een behoefte om wel bezig te zijn met sport en gezelligheid, maar niet  

om daar een hele zondag voor op te offeren. Invitatietoernooi is licht 

gewijzigd qua opzet en was duidelijk een verbetering. 

 

Financiën 
Financiële jaarstukken worden uitgedeeld aan de aanwezigen en Bert 

Schmitz geeft een toelichting op de cijfers. Aanwas van nieuwe leden  

heeft gezorgd voor hogere inkomsten. Gemeente bijdrage voor 2016 is 

identiek aan 2015 en is reeds toegewezen. Vincent  Bos vraagt  

toelichting op post “Kosten vrijwilligers”: Bert: is een vrijwilligers-

vergoeding die wordt toegekend aan de mensen die werk verrichten.  

In kas Club van 50 zit nu € 3581.  De begroting voor 2016 zal ca. 

 € 85.000 bedragen, gebaseerd op de cijfers vanuit het verleden.  

De kaspositie is goed te noemen en de financiële positie van de club  

mag als gezond worden beschouwd. 

Verloop ledenbestand: is weer teruggelopen. Zit nu op 267 per 1 januari 

2015. Verwachting is wel dat er na het begin van het seizoen weer  

nieuwe leden zich aanmelden. 

 

Vraag van Bas den Dekker: Waarom zijn de scoreborden niet uit de 

club van 50 betaald? Antwoord: deze zijn uit de algemene middelen 

bekostigd, omdat het wordt opgevat als normaal onderhoud van de  

banen.  

Vraag van Bas den Dekker: Ik mis de kosten van het betonstorten? 

Antwoord: staan opgenomen in post “Meerkosten baan 2”. 

 

Kascontrole (door Carla Bockting en Peter Lenoir op 15 januari 2016). 

Alles is gecontroleerd. Alle boeken zijn gecontroleerd. Bert heeft  

uitstekend verhaal gedaan en toelichting gegeven op de werkwijze. 

Steekproeven gedaan ter controle. Geen zaken gevonden die niet deugen. 

Décharge wordt verleend. 

Nieuw lid voor de kascontrole: Ton Teeuwen. Peter Lenoir neemt  

afscheid. 

Bert Schmitz: uitnodiging geldt om ook gedurende het jaar eens een  

keer langs te komen voor controle. 

 

Renovatie toegangsweg. Het idee was om mee te liften met renovatie  

van gemeentewege. Bleek erg duur. Kosten tussen € 20.000 en € 30.000. 

Bestuur heeft besloten niet mee te doen met de renovatie samen met de 

Gemeente. Alternatief gevonden. Kosten zijn aanzienlijk lager.  
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Wordt in het komende seizoen verder uitgewerkt. Wordt met de 

omwonenden gecommuniceerd. Tijdstip uitvoering is nog onbekend. 

Randvoorwaarde  

 is dat park bereikbaar moet blijven.  

Bas den Dekker: Hoe zit het met het oude riool onder de toegangsweg? 

Antwoord: riool is eigendom bewoners. Voorstel van gemeente is om  

per huis een nieuwe aansluiting te maken. Kosten zijn voor de bewoners. 

Riool is slecht volgens Geert-Jan. Is echter niet echt een zaak van de 

tennisclub, behalve dat het riool onder de toegangsweg van Keerweide  

ligt. Geadviseerd wordt om als bewoners en tennisclub samen op te  

trekken. 

Voorstel Geert-Jan van Zeelst:  om in plan te voorzien in een verlichting  

van de toegangsweg, is momenteel erg donker. 

Begroting 2016 wordt door de vergadering goedgekeurd.  

 

Vaststelling Contributie 
Voorstel bestuur: Geen wijzigingen voor 2016, dus dezelfde contributie als 

in 2015. Competitiebijdrage wordt met € 10 verhoogd. Dit gezien de 

stijgende kosten van KNLTB en de inkoop.  

Vaststelling Prijzen Consumpties: Geen wijzigingen voor 2016, dus  

dezelfde prijzen als in 2015. Dit wordt door de vergadering  geaccepteerd. 

Ledenadministratie en beleid 
Ondanks inspanning toch een daling. Wordt in de komende vergadering  

weer besproken. Beleid dat we hebben wordt voortgezet. Wellicht zijn  

er extra inspanningen nodig gezien de toch weer intredende daling. 

Wat zijn de inspanningen die momenteel door het bestuur zijn genomen? 

- Introductieabonnement 

- Gratis lessen 

- Goed begeleiden van nieuwe leden om zo snel thuis te laten  

voelen 

Vraag Vincent Bos: Keerweide stond niet vermeld in de stadsgids? 

Is door Hans bij Rob gemeld. 

 

Uitreiking van de Van Berckelschaal 
Veel goede leden binnen de club. Extra goede leden worden in het  

zonnetje gezet. Dit jaar is dit Jolanda Vogels. Proficiat! Waarom?  

Kracht die veel heeft betekend voor de jeugd, de zomerkampen,  

jarenlang, Putterstoernooien e.d. Moeder van de kinderen van  

Keerweide. Dit bindt de jeugd van de vereniging. Daarom vindt  

de club het terecht dat Jolanda de schaal krijgt. Applaus van de zaal. 
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Bestuurssamenstelling 
Pieter neemt afscheid van het bestuur. De voorzitter dankt Pieter voor  

zijn inzet en de vergadering ondersteunt dit. Grennes Quee wordt als 

zijn voorgesteld en iedereen is daarmee akkoord. Grennes heeft samen  

met de nieuwe commissie veel vertrouwen in de toekomst van de jeugd.  

 

Rondvraag: 
Bas den Dekker: Rooster van aftreden bestuursleden introduceren. 

Antwoord: wordt over nagedacht. 

Bas den Dekker: Defibrillator: Onderhoud hiervan (voorheen werd dit  

door Jan Schra verzorgd) is onduidelijk. Antwoord: Moet door bestuur 

worden opgepakt. 

Bas den Dekker: We bestaan 80 jaar. Wat doen we dit jaar? Antwoord:  

Geen groot feest, maar we willen het niet zonder meer voorbij laten gaan.  

 

Er zijn ideeën. Ideeën van leden zijn welkom. Ook organisatoren / 

vrijwilligers zijn welkom en kunnen zich melden bij het bestuur. 

 

Vincent Bos: Club heeft facebook pagina. Wordt door webteam niet 

actief beheerd. Vraag is hoe we hier mee verder gaan?  

Antwoord:  Wordt in bestuur meegenomen. 

Vraag Geert Jan van Zeelst: Verzoek om de kleur winddoeken gematigd 

te houden.  Antwoord: wordt in voorzien. 

Geert Jan van Zeelst: Consistent zijn in communicatie in clubblad,  

website e.d. Antwoord: wordt in voorzien. Vanuit het bestuur loopt er  

een actie om het E-mailadressen bestand up-to-date te houden om ook  

hier eenduidig de communicatie te kunnen verzorgen. 

Vincent Bos: Nieuwe vlag met nieuwe logo KNLTB bestellen.  

Hans Moonen zegt toe een nieuwe vlag te verzorgen. 

Mirjam Lenoir: Gat voor de sleutels zit te hoog.  

Antwoord: wordt naar gekeken. 

Gemma Leunissen: Wandeltocht jeugd volgende week. Hoe is dit  

bekend gemaakt? Antwoord: Staat in het Clubblad en op de website  

en is in principe voor de jeugd, maar ook anderen mogen mee. 
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Sam Schröder nummer 1 van de wereld….. 

 

Rolstoeltennisser Sam Schröder staat sinds deze week bovenaan op  

de ITF jeugdranglijst. Nog nooit eerder heeft een quad speler dit voor 

elkaar gekregen. "Ik ben heel trots dat ik dit heb kunnen bereiken."  

Bij de senioren is de zeventienjarige Schröder gestegen naar de 

veertiende plaats op de wereldranglijst, zijn hoogste ranking ooit. 

Schröder won afgelopen weekeinde de Prague Cup in Tsjechië door in 

de finale de Italiaan Alberto Corradi te verslaan. "Van hem verloor ik 

vorig jaar nog met 6-1, 6-2. Dat laat dus wel zien dat ik vooruit ben 

gegaan dit jaar.” 
 

 

                 
 

 

De titel in Praag was voor de rolstoeltennisser uit Geleen zijn vierde 

titel in het enkelspel dit jaar. "Daar krijg je dus veel punten voor, en 

dan ga je snel omhoog." Het was voor Schröder niet echt zijn doel om 

dit jaar de hoogste positie op de wereldranglijst voor junioren te 

behalen. "Maar als je dan bij de top vijf komt wordt dat wel anders. 

Dat weet je dat je een kans hebt om nummer één te worden. Het is een 

fantastisch jaar geweest. Zowel qua ranking als qua spel."  

Schröder komt in januari in actie op de WK junioren in het Franse 

Tarbes. "Dat is de eerste keer dat ik daar naartoe kan. Een mooie 

ervaring."  

Bron: KNLTB  
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Agenda Algemene Leden Vergadering TC KEERWEIDE 

ZONDAG 19 februari 2017 om 10.30 uur in het clubhuis. 
 

 

1. Opening door voorzitter. 

2. Ingekomen stukken. 

3. Renovatie Riddervosstraat. 

4. Club van 50. 

5. Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering 2016.  

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

� Clubhuis commissie ( Vic Leunissen) 

� Technische Commissie (Peter Soeterbroek) 

� Jeugd Commissie (Grennes Quee) 

� Recreatie Commissie ( Petra van Eck) 

� Sponsor Commissie ( Marco van der Wal) 

7. Financiën.  
� Toelichting exploitatie 2016 en balans per 31 december 2016 

door Bert Schmitz. 

� Verslag Kas Commissie 

� Décharge penningmeester 

� Presentatie begroting 2017 

8. Ledenadministratie en beleid,  uitreiking van de “Van 

Berckelschaal”. 

9. Bestuurssamenstelling 
� Geen wijzigingen.  

10. Rondvraag. 

11. Sluiting. 

 

Rob Baltissen 
secretaris TC Keerweide. 
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Activiteitenkalender 2017 
 

Januari 

08-01              11.00-14.00u Nieuwjaarsbijeenkomst         

Februari 
05-02 Winteractiviteit jeugd 

19-02              10.30u Algemene Ledenvergadering. Inloop 10.00 uur:  

             koffie en vlaai 

Maart 
31-03 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 

 19.00u Senioren: afhalen spelerspasjes 

 19.00u Senioren: aanvoerdersavond 

 20.00u Senioren: Introductie nieuwe leden  

 20.00u Instructie nieuwe bardienstmedewerkers 

April 
02-04  10.00u: Openingstoernooi “Dag van Keerweide” 

07-04  Start competitie (zie bijlage voor de speeldata) 

Mei  
28-05          Afsluiten competitie 

Juni  
11-06  Familie toernooi 

18-06  10.00 u Senioren Koppeltoernooi            

Juli 
04-07 / 09-07            Invitatietoernooi                            

07-07  Nacht van Keerweide 

14-07/16-07  Zomertennisdagen 

Augustus 

05-08 Thuisblijverstoernooi 

September 
30-09 Afsluitingstoernooi 

Grote clubactie 

Week  35 Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Enkel  

Week 35 Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Dubbel 

Oktober 
06-10 20.00u Vrijwilligers feestavond 

Herfstactiviteit Jeugd 

December  
28-12 Kersttoernooi Jeugd 
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             Commissies 

  
 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:   
 Jos Keulen (voorzitter)  046-4747509  

 Baanonderhoud 

 Frans Kengen  046-4744262 

 Fred Odekerken  046-4755142 

 Pierre Timmers  06-25543439 

 Groenonderhoud 

 Geert-Jan van Zeelst  046-4750316 

 Vic Leunissen  046-4751815 

 Wil  Wientjes  046-4740899 

 Math Janssen  046-4743942 

 Kantine 

 John Goezinne 

  

 Jeugd Commissie: 
              Grennes      Quee (voorzitter)   06-51501171 

              Inge       Goessen    06-27888174 

              Cas      van Eck   06-37174007 

              Cindy      Engelen    06-20623980 

              Remco       Snippe     06-46315708 

              Vacature 1 

              Vacature 2 

  

 Clubhuis Commissie: 
 Vic  Leunissen  (voorzitter)  046-4751815 

 Els  Spronk           046-4758181 

 Carla  Bockting  046-4751275 

 Ron/Mascha  Kroeze     046-4749370. 

 Marian Meijers  046-4518535 

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

 Cor Hamstra  046-4755970 

 Peter Brankaert  046-475870 

 Kevin Hendriks  06-40403130 

 

 Webteam: 

 Vincent Bos  vincentb@home.nl 

 Peter  Lenoir  lenoir@gmail.com 

 


