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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 Wientjes 046-4744089 

  Rijksweg 154 6161 BT  Geleen 

  petra.wientjes3004@gmail.com 

Baan cie.  Geert-Jan van Zeelst 06-26081882 

  Ridder Vosstraat 16 6162 AX Geleen 

  vanzeelst@home.nl 

Jeugd cie.  Grennes Quee 06-51501171  

  Halewijnstraat 11 6166 KJ  Geleen 

  g.j.quee@gmail.com 

Bardienst cie.     Gemma Leunissen 046-4751815 

  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 Keerweidenaren, 

 

Kijkende naar het weer buiten denk je dat de zomer al heel lang achter je 

ligt en de komende zomer nog heel ver weg is. 

Bij goed weer starten onze jongens van de baancommissie alweer met 

het opbouwen van de banen over een dikke twee maanden. 

 

Het afgelopen jaar was ons park weer dik in orde en door onze mooie  

zomer hebben velen van ons een prachtig tennisseizoen gehad. 

Nieuw afgelopen jaar was de nazomercompetitie waar een aantal teams  

met veel plezier gebruik van hebben gemaakt. In het komende seizoen zal  

dit nieuwe element weer zeker zijn voortzetting krijgen. 

Wij willen langs deze weg weer al onze vrijwilligers danken voor hun niet 

nalatende inzet voor onze vereniging. Dankzij jullie zijn we weer ieder jaar 

in staat om een van de mooiste en best onderhouden park van Limburg  

neer te leggen. 

 

Ook het ledenaantal is het afgelopen jaar weer gestegen. We zijn zeer blij 

met deze ontwikkeling. Het maakt Keerweide als een van de weinige 

verenigingen die er zo gezond op staan. De vereniging staat er goed op. 

Het bestuur heeft, zoals afgelopen jaar beloofd, in deze wintermaanden 

gewerkt aan een plan ter modernisering van ons clubhuis. Op dit moment 

wordt samen met de aannemer gekeken of het haalbaar is dat we voor de 

start van het nieuwe seizoen onze vernieuwde clubhuis klaar hebben. 

Het is wel het doel van het bestuur. 

 

Zoals jullie allen wel vernomen zullen hebben kampt Sam Schröder met  

een ernstige ziekte. Wij wensen hem en zijn ouders, broer en zus heel  

veel sterkte om deze voor iedereen gevreesde ziekte te overwinnen.  

Sam kennende zal hij er volledig voor gaan om er boven op te komen. 

 

Het bestuur wenst iedereen een fantastisch kerstfeest en een goed en  

gezonde start van het nieuwe jaar toe. 

Laten we er samen weer een mooi tennisjaar van maken. 

 

Tennisgroet, 

namens het bestuur van TC Keerweide, 

Rene Kuijer, voorzitter 
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De redactie wenst alle leden van Keerweide en hun familie prettige feest- 

dagen en een gelukkig, gezond en sportief 2018! 

 

Hans Moonen en Gaby Weerts 

 

 

                
 

 

 

Van de recreatiecommissie….. 
 

Beste sportievelingen, 
 
We zitten inmiddels in de donkere dagen voor kerst, wat betekent dat we  

op de helft zijn van onze “winterstop”. Gelukkig vliegt de tijd en kunnen  

we snel weer tennissen op onze vertrouwde gravel. 

Met veel plezier kijken wij als recreatiecommissie terug op het afgelopen 

seizoen. Het is heel goed om te zien dat veel nieuwe leden de weg naar onze 

recreatieve toernooitjes weten te vinden,  dat ze zich thuis voelen en dat ze 

worden opgenomen in de vereniging. Dat is precies waar Keerweide voor 

staat! 

De dag van Keerweide was een succes. Het weer werkte mee en ook de 

demonstraties van Sam en Britt voegde iets toe aan deze altijd drukbezochte 

dag. Het koppeltoernooi hebben we gecanceld. Blijkbaar zijn er steeds 

minder “echte” partners die het aandurven om met elkaar een toernooitje te 

spelen! 
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Ons grootste toernooi, het invitatietoernooi, was dit jaar zeer geslaagd.  

De vele deelnemers en het mooie weer lijden tot gezellige avonden, die tot 

in de late uurtjes doorgingen. Met de feestavond incl. BBQ, een muzikale 

omlijsting en de befaamde tombola hebben we gezorgd dat menigeen zich 

deze avond nog lang zal herinneren! 

Het thuisblijverstoernooi, dat altijd midden in de schoolvakantie valt en 

waaraan ook invités deelnemen, was ook dit jaar een heel ontspannen 

toernooi.  

Helaas is ons laatste recreatieve toernooi van het seizoen, het afsluitt-

oernooi,  letterlijk in het water gevallen. 

Afgelopen seizoen is op initiatief van Gemma Leunissen voor het eerst  

een QUEENS DAY georganiseerd. Dit was een woensdag in september.  

Van 9.00 tot 19.00 uur was ons park volgepakt met dames (een enkele  

heer in een rokje waagde het die dag op het park te verschijnen).  

Het thema Queens Day werd vormgegeven met een zeer luxe en  

uitgebreide High Tea. Een aantal dames hebben ontzettend veel werk  

verzet: alle hapjes waren zelf gemaakt.  

 

De “thee” vloeide rijkelijk! De goede planning, de fijne samenwerking  

en de enthousiaste deelnemers hebben ertoe geleid dat er al aanmeldingen 

voor het komende jaar binnen zijn!  Zo zie je, dat nieuwe initiatieven  

altijd welkom zijn en kunnen uitmonden in een succes. 
 

Wij, de recreatiecommissie, organiseren met veel plezier de toernooitjes.  

We kunnen dit niet alleen en we doen dit ook niet alleen! Altijd zijn er 

helpende handjes; hapjes maken, opruimen, afwassen, meedenken enz.  

Dank daarvoor! Jullie hulp motiveert ons, om volgend jaar weer met veel 

plezier onze taken uit te voeren. 

Iedereen hele fijne feestdagen en we zien elkaar snel op Keerweide. 

Namens de recreatiecommissie, 
Petra Wientjes 
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Van de baancommissie……. 
 
Mijn eerste jaar als voorzitter van de baancommissie zit erop, tijd voor  

een terugblik. 

Er is weer veel werk verzet door de mannen van “banen” (Frans, Fred, 

Pierre) en “groen” (Ben, Vic en ondergetekende) om de banen en het  

park tijdig speelklaar te hebben en gedurende het jaar ook zo te houden. 

Regelmatig hebben wij een compliment mogen ontvangen voor het park 

als geheel en de banen in het bijzonder. Tijdens de najaarscompetitie  

kwam mij zelfs ter ore dat de banen steeds beter worden met het  

verstrijken van de tijd ..... . 

 

Een grote tegenvaller is dat Pierre Timmers heeft moeten besluiten te 

stoppen bij “banen”. Vele jaren was Pierre een van de pijlers en mede 

verantwoordelijk voor het telkens weer tijdig gereed hebben van de  

banen en het verdere onderhoud ervan.  

Pierre, ik wil je alvast vanaf deze plaats hartelijk bedanken voor al die  

jaren werklust en drive! 

Het zegt al voldoende dat we voorlopig met 3 man jouw plaats op gaan 

vullen. Daartoe wordt “baan” en “groen” één team, waarbij andere 

vrijwilligers uit de club overigens van harte worden uitgenodigd om  

met name in de periode tot 1 april hand en spandiensten te verrichten.  

Mannen én vrouwen met 2 rechterhanden kunnen zich graag bij mij  

melden. 

 

                                       

                 UITNODIGING 

 

          ZONDAG 7 JANUARI 2018 

         NIEUWJAARSRECEPTIE 

         VAN 11.00 TOT 14.00 UUR 
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Het grootste project voor 2017 was het herbestraten van de toegangsweg - 

eigendom van Keerweide - gelegen tussen Ridder Vosstraat 16 en 18.  

Deze renovatie was hard nodig na 80 jaar, weliswaar een grote kostenpost, 

maar uiteindelijk  binnen budget afgerond en klaar om weer minimaal 80 

jaar mee te kunnen. De gevaarlijke oneffenheden en de klapperende 

rioolputten behoren hiermee tot het verleden. In het kader van de verkeers-

veiligheid is tussen de garages van nr. 16 en 18 overigens een lichte 

verkeersdrempel aangebracht die tot doel heeft het verkeer ter plekke af te 

remmen.  

Bedenk dat hier mensen wonen, kinderen spelen, tennissers fietsen en lopen 

en er zelfs auto’s van rechts kunnen komen.  

Ons verzoek daarom: “Graag Traag”. 

 

Het tweede project dat werd aangekondigd in het clubblad van maart 2017 

was een mini-tennisbaan ter hoogte van de oefenmuur. Dit project staat 

voorlopig “op ijs” tot zich een nieuwe voorzitter van de jeugdcommissie 

meldt en we helder hebben wat we precies willen. 

Toch vervelen wij van de baancommissie ons niet. Naast de reguliere 

werkzaamheden, zijn er altijd weer zaken die extra aandacht behoeven of 

structureel verbeterd kunnen worden. 

 

Namens de baancommissie, 

Geert-Jan van Zeelst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING 

 

Zondag 25 februari 

2018 

om 10.30 uur: 

ALV 
      V.a. 10.00 uur inloop 

           koffie en vlaai 
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Rolstoeltennisser Sam Schröder krijgt eerste  

Limburgse Tennis Talent Award 

Sam Schröder heeft op 18 november de eerste editie van de Limburgse 

Tennis Talent Award in ontvangst mogen nemen. De prijs, in het leven 

geroepen door de districtsraad Limburg om Limburgs tennistalent te 

stimuleren en waar mogelijk te begeleiden naar de top, is een erkenning  

van de indrukwekkende recente resultaten van Schröder.  

De achttienjarige tennisser uit Geleen veroverde dit jaar bij de quads  

in het enkelspel maar liefst zes titels.  

 

Door die prestaties bezet Schröder inmiddels de zesde plaats op de ITF-

seniorenranking bij de quads en is hij bij de junioren zelfs lijstaanvoerder. 

Bovendien sleepte hij in 2017 in het dubbelspel nog eens zeven prijzen in  

de wacht. 

Aan dit zeer succesvolle seizoen kwam een aantal weken geleden echter een 

abrupt einde voor Schröder. Begin november werd bekend dat hij vanwege 

ziekte langdurig uit de roulatie is. Dat was ook de reden dat van het district 

Limburg voorzitter Ed Snaphaan en voorzitter breedtetennis Hans Moonen 

op 18 november bij Schröder thuis op bezoek gingen om de prijs te 

overhandigen. Ook voorzitter Rene Kuijer van TC Keerweide, de club waar 

de jongeling lid is, was daar van de partij. 
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Van de clubhuiscommissie…. 

 
Beste Keerweidenaren, 

 

Het jaar is weer voorbij en wij kunnen terugkijken, mede door de inzet van 

de leden van de clubhuiscommissie, op een geslaagd seizoen.  

De bardienstbezetting was, na een paar keer per mail erop gehamerd te 

hebben dat het belangrijk is dat er vrijwillige diensten gedraaid worden, 

goed. Door het aanschaffen van een nieuwe tapinstallatie was het 

gemakkelijker werken voor de barmedewerkers en hebben we zuiniger met 

het getapte bier kunnen omgaan. 

Voor het komende seizoen zoeken we een kantinemedewerker voor 3 of 4 

uur ‘s morgens, van 1 april tot 1 oktober; van deze vacature is reeds een  

mail rondgestuurd naar alle leden. Dan is het de bedoeling, dat ieder team  

dat meedoet aan de voorjaarscompetitie op zaterdag en zondag, kan  

bepalen of ze het eten zelf gaan verzorgen of doorgaan zoals het de 

afgelopen seizoenen was.  

Hierover komt voor aanvang van de competitie nog een mailbericht. 

 
Namens de clubhuiscommissie, 

Vic Leunissen 

 

 

Van de sponsorcommissie….. 

 
Terugblik van de sponsorcommissie. 

Nu de wintercompetitie in volle gang is en het voorjaar nog ver weg lijkt, 

staan we stil bij het tennisseizoen 2017 en kijken we naar wat 2018 ons 

gaat brengen. Zowel het aantal sponsoren als ook de sponsorbijdragen zijn 

vorig seizoen enigszins gedaald. We zijn toch dankbaar dat zoveel  

bedrijven en leden onze club blijven ondersteunen. Een aantal bestaande  

en nieuwe sponsoren hebben afgelopen jaar aangegeven hun sponsoring 

langdurig te willen voortzetten, super.  

Een aantal sponsoren zijn helaas ook afgehaakt zoals bijvoorbeeld de 

hoofdsponsor van de jeugd “Foroxity”. Dus daar ligt een kans en een 

uitdaging om de jeugdsponsoring naar een hoger plan te trekken. De 

sponsoren die zijn afgehaakt danken wij voor hun ondersteuning en we 

hopen hen wellicht in de toekomst weer welkom te mogen heten. 
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De CLUB VAN 50 telde afgelopen seizoen 24 leden. We bedanken  

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

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

voorstellen vanuit de leden besproken en is er gekozen om het bedrag aan  

te wenden voor het opknappen van de jeugdbaan. De voorbereiding  

daarvan is gestart echter door tegenvallende offertes is er nog geen  

concreet zicht op uitvoering. We zullen de ambities dus helaas moeten 

bijstellen en hopen dat met ondersteuning van de leden er toch een  

haalbaar plan mogelijk is. De vereniging zoekt naar een clublid die wat  

tijd en energie in de club wil steken en met enig verstand van de bouw  

en uitvoering om dit mooie plan op te pakken. We hopen in het voorjaar 

meer hierover te kunnen vertellen. 

 

De bedrijfscompetitie heeft dit jaar een andere aanpak gehad met drie 

speeldagen in plaats van de zes dagen in de voorgaande jaren. Ondanks  

deze maatregel blijft het voor bedrijven lastig om de tijd vrij te maken  

en na overleg met de deelnemers is besloten dat er volgend jaar helaas  

geen nieuwe bedrijfscompetitie georganiseerd wordt. 

De sponsoring via winddoeken, reclameborden, scorebordjes en  

advertenties is goed gelopen. Er is voor komend seizoen nog één 

scorebordreclame op baan 5 beschikbaar, één winddoek en enkele 

reclameborden. Wie interesse heeft….. neem contact op! 

 

De bovenstaande oproep voor hulp en ondersteuning betreft de gehele 

sponsorcommissie. Cor Hamstra heeft verleden jaar al afscheid genomen  

van de commissie en daarbij gaat ook Peter Brankaert per ingang van 

volgens seizoen stoppen met de sponsorcommissie. Op deze plek wil 

ik hen beiden bedanken voor hun ondersteuning en spreek ik de hoop uit  

dat zij als tennisser, sponsor en toernooiorganisator nog jaren aan de club 

verbonden blijven. Tenslotte heb ook ik zelf aangekondigd 

te stoppen. Er dient dus een volledig nieuwe sponsorcommissie gevormd 

te worden! 

Ik doe dus een dringende oproep dat zich enkele leden melden om het  

stokje over te nemen en te zorgen dat ook de komende jaren er sponsoring  

op het park mogelijk blijft. Voor de korte termijn betekent deze situatie 

dat de vereniging met ingang van volgend seizoen het uitgangspunt zal  

hanteren dat sponsoring automatisch doorloopt zolang deze niet wordt 

opgezegd en dat niet meer iedereen persoonlijk wordt gebeld. 
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Bedankt aan al onze sponsoren en iedereen die op welke wijze dan ook  

heeft meegewerkt en bijgedragen aan TC Keerweide voor jullie 

ondersteuning in 2017 en we hopen jullie ook volgend 

seizoen weer welkom te mogen heten 

 

Namens de sponsorcommissie, 

Marco van der Wal 

 

 

 

Van de technische commissie……… 
 

Onze belangrijkste bezigheden: organisatie competitie en de organisatie 

clubkampioenschappen. 

Bij de voorjaarscompetitie deed een groot aantal teams mee: op vrijdag-

avond het maximale aantal, op zaterdag zoveel teams dat om 9.30 en om 

13.00u gestart werd. Dit verliep zonder veel problemen. 

Damesdubbel 35+ (team Miriam Keulen) op dinsdagochtend werd  

kampioen in de 1ste klasse, heren 35+ (team Rob Koster) werd 7de en 

degradeerde naar de 3de klasse.  

 

Op voorstel van en grotendeels georganiseerd door de recreatiecommissie 

(Petra Wientjes) werd het afsluitende huldiging- der- kampioenen-feest 

direct aansluitend aan de laatste competitiewedstrijden op zaterdag  

gehouden en werd druk bezocht. Enige nadeel was dat sommige teams  

nog moesten inhalen. De dag daarna werd het mixed team 35+ (team  

Leon Zelihsen) op spectaculaire wijze  kampioen in 3de klasse op 

vrijdagavond maar liepen zo hun huldiging mis. 

De overige teams handhaafden zich. 

 

In juli melden zich ook een aantal mensen, die graag najaarscompetitie 

wilden spelen, waar we in het verleden slechte ervaringen (kwaliteit banen, 

slechte weersomstandigheden) mee hadden. Na ampel beraad besloot het 

bestuur 2 teams op vrijdagavond in te schrijven.  

Dit werd een succes: goede weersomstandigheden en met hulp van de 

baancommissie waren de banen zelfs eind oktober nog in redelijke  

conditie. Het bestuur heeft daarop besloten om komend jaar de  

mogelijkheid te bieden om in te schrijven in de najaarscompetitie op 

vrijdagavond (maximaal 4 teams). 
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Bij de clubkampioenschappen werd weer gekozen voor gescheiden 

toernooien voor enkels en voor dubbels, met dien verstande dat de dubbels  

al begonnen terwijl de singles nog bezig waren. 

 

De inschrijving voor de enkels was niet groot en helaas dezelfde trend als  

bij de 35+-toernooien: geen dames. Het enthousiasme onder de deelnemers 

was wel groot. Bij de dubbels was een grote inschrijving. 

Het was een afwijkend toernooi: jarenlang hadden we goede weers-

omstandigheden tijdens de clubkampioenschappen, nu waren de weergoden 

ons niet welgezind. De finalemiddag voor de enkels (1ste zaterdag) moest 

afgelast worden. Uw commissie had handenvol werk aan het voortdurend 

omplannen van wedstrijden. 

Bijkomstig was een groot aantal blessures, vermoedelijk door de lage 

temperaturen en de wat hogere leeftijd van de deelnemers gecombineerd  

met een jeugdig enthousiasme. Gelukkig knapte het laatste weekend het  

weer op, zodat uiteindelijk het toernooi toch op tijd uitgespeeld kon worden. 

Bij de heren open zegevierde de jeugd (Björn Prevoo); bij de heren-35+ de 

ervaring (Aloys Rutten).  

 

Tot zover de activiteiten van de wedstrijdcommissie, nog steeds bestaande 

uit Peter Lenoir, Bert Geurts en Peter Soeterbroek.  

 

Namens de technische commissie,                                                        

Peter Soeterbroek 

 

 

Oproep…. 
 

Laagste team op vrijdagavond zoekt voor de voorjaarscompetitie 2018 

(april, mei) nog enkele dames en heren die het team willen versterken. 

Gezelligheid is belangrijker dan prestaties. Ideaal voor mensen die 

(weer) met competitiespelen willen beginnen, maar iedereen is 

welkom! 

Interesse? Inlichtingen bij Diana Philips (06-29299301) of natuurlijk 

Peter Soeterbroek (046-4525010 of soeterbroek@home.nl). 
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. 

Notulen Algemene Leden Vergadering TC KEERWEIDE 

ZONDAG 19 februari 2017 om 10.30 uur in het clubhuis. 

 

1. Opening door voorzitter. 

 René heet iedereen welkom en vraagt of er op- aanmerkingen 

zijn voor de agenda. 

 Francoise levert agendapunten aan die in de loop van de 

vergadering besproken worden. 

 

2. Ingekomen stukken.  

 Niets binnengekomen. 

 

3. Renovatie Riddervosstraat. 

 Jos legt uit: renovatie naar tevredenheid uitgevoerd. Er vinden 

nog gesprekken plaats voor de laatste te verrichten 

werkzaamheden. 

 Fred: aanbod van stratenmaker van 7,50 per m2 is er. Er is wel 

hulp nodig. Eind maart zou de stratenmaker kunnen starten. 

Jos/Geert-Jan overlegt met Fred na vergadering om nadere 

afspraken te maken. 

 

4. Club van 50. 

 Besteding moet herkenbaar zijn. Is taak van de 

sponsorcommissie. Het geld van afgelopen jaar is besteed aan 

het planten van een beukenhaag achter het clubhuis.  

 Dit jaar wordt het geld besteed aan herstel van de jeugdbaan 

(minibaan). Offertes zijn aangevraagd en er wordt een oproep 

gedaan aan vrijwilligers om mee te helpen. 

 

5. Goedkeuring notulen Algemene Leden Vergadering 2016.  

 Geen opmerkingen, notulen zijn goedgekeurd.  

 

6. 2017 pilotjaar voor invoeren  PIN betaling. 

 Bert: overgaan op pinbetaling i.v.m. veiligheid van de bar-

dienstmedewerker. Cashgeld wordt op deze wijze beperkt.  

Opzet is mobiele pinmogelijkheden, zodat overal afgerekend  

kan worden. 

 



 14

 

 Komend jaar wordt een overgangsjaar. Voorstel: alle 

consumptie- kaarten betalen met pin. De rest: “Pinnen,  

ja graag”.  

 Opmerking Francoise: bardienst moet geïnstrueerd worden.  

 Jos Gerats: bij afrekenen van competitie teams is gescheiden 

afrekenen problematisch. 

  Fred: niet iedereen heeft altijd pinpas bij zich.  

 René: we zullen er aan moeten wennen. Vandaar dit 

overgangsjaar pinnen én cash. Bekendmaking is noodzakelijk.  

 Ton: combinatie mogelijk met ledenpas? Wordt bekeken voor 

toekomst.  

 Bert: Rabobank zal adviseren en bestuur zal besluit nemen. 

Eventueel contactloos. Opstart bij aanvang van het nieuwe 

seizoen.  

 Maaike: deze info doorgeven aan de competitieteams. 

Kaartverkoop promoten zodat kleine pinbetalingen niet nodig 

zijn. 

  Jos: is onderzocht of er consumptie pasjes zijn ? Is niet 

onderzocht, wel gekeken naar mogelijkheden ledenpas. 

 Lid: gaat club geld kosten omdat teams nu precies betalen en 

geen fooi meer achter laten.  

 Pieter: wat zijn de kosten?  

 Bert: Bundel van 100: €480,- Bundel van 250: € 545,- op 

jaarbasis. Kosten tussen de €500 en €1000.  

 Lid: smartphone betaling mogelijk.  

 René, uitdrukkelijk: dit is een pilotjaar. Aan het einde van het 

jaar wordt geëvalueerd. Vergadering neemt voorstel aan om te 

gaan voor een pilotjaar en op ALV 2018 wordt besluit  

genomen. 

 

7. Jaarverslagen Commissie.  

 Baan Commissie (Jos Keulen ) 

 Francoise: kunnen koelboxen bij banen geplaatst worden? 

Ton aan Vic: bij Sligro zijn ze gratis.  

 Kunnen scoreborden verplaatst worden naar de overzijde ?  

Je kijkt er tegenaan vanaf de tribune. 

 Clubhuis commissie ( Vic Leunissen) 

 Bas: wordt de AED regelmatig gecontroleerd ? Antwoord Vic: 

ja. 
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 Francoise: bardienst lijst invullen problematisch. Ieder lid  

mag eenmaal inschrijven.  

 Vic: tot 15 maart, daarna meer inschrijvingen mogelijk. 

 Technische Commissie (Peter Soeterbroek) 

 Francoise: kan in de week van de clubkampioenschappen 

single ook dubbels gespeeld worden? Anders kan het zijn dat 

een speler teveel wedstrijden op één dag heeft. Graag een 

betere spreiding indien mogelijk.  

 Peter: de meeste mensen willen dubbelen, ook kleine  

 fanatieke groep die graag wil singelen. Toernooi is  

prestatief. Singles eerst afwerken. Ook inschrijfperiode  

langer laten lopen. Slechts bij enkele mensen overlappen  

beide toernooien zich. 

 René Schoones: leden die niet singelen naar voren 

verplaatsten. Dubbelwedstrijden verdelen over twee weken. 

Verhinderingen limiteren. In single week ook 

dubbelwedstrijden organiseren.  

 Peter: bij inschrijving vragen of er beschikbaarheid is in de 

eerste ( singel) week. Zal naar gekeken worden.  

 Jeugd Commissie (Grennes Quee) 

 Maaike, namens dochter: club is fantastisch ! 

 Recreatie Commissie ( Petra van Eck) 

 Gemma: is er mogelijkheid om 60+ categorie te maken  

tijdens dag van Keerweide ?  

 Petra: hangt af van aantal aanmeldingen. 

 Francoise: vervroegen jaarvergadering mogelijk?  

 René : gaat niet i.v.m.. afronding financiële zaken.  

 Rob: agenda punten kunnen gedurende het gehele seizoen 

aangeleverd worden per mail. 

 Sponsor Commissie ( Marco van der Wal) 

 Ton: meer druk op sponsor om te betalen. Rekeningen op  

tijd sturen! Liefst aan het begin van het jaar. Marco  

aandacht hiervoor ! 

 

8. Financiën.  

 Toelichting exploitatie 2016 en balans per 31 december 2016 door 

Bert Schmitz. 

 Bert geeft toelichting op baten en lasten. 
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 Baten: 

Afgelopen jaar leden aanwas, ook bij barinkomsten  

toename. Bij sponsorinkomsten zijn minder inkomsten 

vanwege afmeldingen / niet betaald.  

 Lasten: 

Er zijn meer inkomsten dan uitgaven. Voorstel: bedrag 

toewijzen aan reserve. Gedeelte is van club van 50.  

Restant bestemt voor groot onderhoud  ( dak, renovatie  

banen) 

Grootste onkostenpost: park onderhoud, verenigingskosten 

(80 jarig jubileum) 

 Verslag Kas Commissie 

 Carla en Ton hebben Bert bezocht op 7 feb. 2016. Bert heeft 

duidelijk uitleg van de cijfers gegeven. Zag er prima uit.  

 Bert: bedankje voor Maaike voor het beheer van de leden 

administratie. Applaus.  

 Décharge penningmeester. 

  Wordt verleend door Carla na goedkeuring en controle.  

 Presentatie begroting 2017 

 Bert geeft uitleg over de begroting van komend jaar.  

311 leden per 1 jan. 2017. Stijging t.a.v. vorig jaar. 

 Vraag lid: wordt er ieder jaar overgestapt van 

energieleverancier 

 Lid: zonnepanelen op dak ?  

 René: dakconstructie niet bestand tegen gewicht. Ook 

diefstalgevoelig.  

 Ton: gaan contributie en consumptieprijzen omhoog?  

 René: neen.  

 René bedankt Bert voor zijn solide bijdrage. Applaus.  

  

9. Ledenadministratie en beleid,  uitreiking van de “Van 

Berckelschaal”, begeleiding Sam “op weg naar Tokyo”. 

 René: niet lang hoeven te overwegen wie de schaal toekomt.  

Dit jaar een man: Pieter Vogels. Wegens zijn verdiensten voor 

jeugd en club 

 Pieter bedankt de vergadering en geeft aan dat Martijn ook de 

eer toekomt. 
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 René vindt het belangrijk dat wij als club iets voor Sam  

kunnen betekenen. Enige maanden geleden heeft hij op een 

speciale bijeenkomst de aanwezige belangstellende op de  

hoogte gebracht over wat de doelstelling van Sam is. Er dient 

een commissie samengesteld te worden om Sam te begeleiden. 

Jos Keulen is met een collega op bezoek geweest bij Sam en  

dat er gratis een website voor hem gebouwd wordt. Tevens 

worden alle bijkomende jaarlijkse kosten (huur server) door  

deze collega voor hem betaald tot na Tokio. Zodra website  

klaar af is, volgt de bekendmaking hiervan. Afgesproken is  

dat Sam de website zelf doet onderhouden. 

 

10. Bestuurssamenstelling. Afscheid van Jos, welkom Geert-Jan. 

 René: Jos heeft taak van Bas overgenomen. Heeft schouders gezet 

onder problematiek en deze goed afgehandeld. Bedankt voor vele 

werk en heeft opvolger aangedragen: Geert-Jan van Zeelst.  

 Vergadering verleent goedkeuring.  

 

11. Rondvraag. 

 René: memoriseert het wegvallen van Henk de Boer. Heeft veel 

betekent voor de club. hij stónd voor de vereniging en heeft de club 

veel gebracht. Hebben dat ook naar familie uitgedragen na 

overlijden.  

 Vic: komend seizoen stopt Lia met bardienstregeling en Gemma 

neemt dit over. Tot 15 maart éénmaal invullen, daarna meerdere 

keren mogelijk. Na inschrijving worden leden persoonlijk benaderd 

om lijst in te vullen. Bedankt commissie leden voor hun goede inzet. 

Zaterdag extra bardienst inlassen van 17.00 tot 20.00 uur 

 Math was verrast dat de bardienst tot 23.00 uur duurde. Heeft dit  

niet van tevoren te horen gekregen. Is dat ook dit seizoen ?  

 Jos: normaliter bardienst tot 23.00 uur. Tennissen tot 22.30 uur. 

Vermelden op site! 

 Bert: nieuw kascontrole-commissie lid. Carla wordt bedankt.  

Jos Gerats is nieuwe kascontrole lid.  

 Harrie Schmitz zal kijken of er een mogelijkheid is om leden te 

instrueren t.a.v. gebruik AED. 
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 Fred: welk team start ( tijdstip) competitiedag? Peter maakt  

indeling, sommige teams hebben voorkeur. Start wordt 

waarschijnlijk 9.00 uur. Wel tijdig doorgeven aan de bezoekende 

teams, dit is de verantwoordelijkheid van de aanvoerder van de 

teams.  

 Math: de tegenstander moet zich op de hoogte stellen. 

 Maaike: wordt Facebook pagina beheerd ? René: externen hebben 

dit geregeld. We zijn op zoek gaan naar beheerder. 

 Pieter: paddle tennis mogelijkheden op ons park. Heeft bestuur al in 

onderzoek. Wordt vervolgd ! Eerst op zoek naar clubs met ervaring 

met deze nieuwe tak van sport. 

 René: breekt lans voor Sam die op weg is naar Olympische spelen 

om daar medaille te halen. Hij is momenteel nummer 1 bij de jeugd 

en is sporttalent van Limburg. Bij 80 jarig bestaan van de club al 

onder de aandacht. Als club willen we daar aandacht aan besteden 

en Sam begeleiden. Er zijn ideeën om hem te ondersteunen en René 

doet een oproep en vraagt naar commissie leden om zitting te nemen 

om Sam te begeleiden. Drietal leden is wenselijk. Een aantal malen 

zal hij op het park komen trainen, ook een toernooi staat op de rol.  

 

12. Sluiting. 

 René bedankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en 

inbreng.   

 

Rob Baltissen 

secretaris TC Keerweide.  

 

 

 

            
 



 19

 

Activiteitenkalender 2018 

 

Januari 

07-01              11.00-14.00 u Nieuwjaarsbijeenkomst.  

Februari 

25-02   10.30 u  Algemene Ledenvergadering. Inloop 10.00: koffie  

 en vlaai. 

Maart 

30-03 19.00 u Jeugd: afhalen spelerspasjes  

 19.30-20.00 u Jeugd: afhalen competitiemappen  

 20.00-21.00 u Jeugd: nadere informatie en gelegenheid tot  

 vragen stellen over competitie voor beginnende spelers en  

 hun ouders 

 19.00 u Senioren: afhalen spelerspasjes 

 19.00 u Senioren: aanvoerdersavond 

 20.00 u Senioren: Introductie nieuwe leden  

 20.00 u Instructie nieuwe bardienstmedewerkers 

April 

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

06-04 Start competitie (zie bijlage voor de speeldata) 

Mei  

Juni 

02-06  Afsluiten competitie 

10-06  10.00 u Senioren Koppeltoernooi 

17-06  Familietoernooi 

juli 

26-6 t/m 01-07 week 26 Invitatietoernooi 

6, 7, 8-07 Zomertennisdagen 

………. Nacht van Keerweide 

28-07 Thuisblijvers toernooi 

Augustus 

September 

29-09 Afsluitingstoernooi 

Grote clubactie 

Week 36 Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Enkel  

Week 36/37 Jeugd & Senioren: Clubkampioenschappen Dubbel 

Oktober 

06-10 20.00 u: Vrijwilligers feestavond 

December 

28-12 Kersttoernooi Jeugd 
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Speeldata 2018 World Tour competitie 

Voorjaar 2018 Najaar 2018 

Zondag 18 maart 2018 Zondag 9 september 2018 

Zondag  25 maart 2018 Zondag 16 september 2018 

Maandag 2 april 2018 Zondag 23 september 2018 

Zondag 10 juni 2018 Zondag 30 september 2018 

Zondag 17 juni 2018 Zondag 7 oktober 2018 

Zondag 24 juni 2018   

Zondag 1 juli 2018   

  

Speeldata 2018 Groene competitie 

Voorjaar 2018 Najaar 2018 

Zondag 8 april 2018 Zondag 16 september 2018 

Zondag  15 april 2018 Zondag 23 september 2018 

Zondag 22 april 2018 Zondag 30 september 2018 

Zondag 6 mei 2018 Zondag 7 oktober 2018 

Zondag 13 mei 2018 Zondag 14 oktober 2018 

Zondag 27 mei 2018 Zondag 21 oktober 2018 

Zondag 3 juni 2018 Zondag 28 oktober 2018 

    

Inhaaldagen Inhaaldagen 

Donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag Zondag 4 november 2018 

Maandag 21 mei (Tweede Pinksterdag) Zondag 11 november 2018 

Zondag 10 juni Zondag 18 november 

Zondag 17 juni   
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             Commissies 

  
 Technische Commissie: 

 Peter Soeterbroek  (voorzitter)  06-12678458 

 Bert Geurts  046-4753557 

 Peter  Lenoir  046-7505389 
 

 Recreatie Commissie:   

 Petra Wientjes (voorzitter)  046-4744089 
 Mia  Ruipers  046-4740899 

 Carla  van Zeelst  046-4750316 

 Vincent Bos  046-4753609 
              Henri                  Ruipers 

 

 Baan Commissie:   

 Geert-Jan van Zeelst (voorzitter)  06-26081882  

 Baanonderhoud 

 Frans Kengen  046-4744262 
 Fred Odekerken  046-4755142 

 Pierre Timmers  06-25543439 

 Groenonderhoud 
 Ben  Erkens  046-4742262 

 Math Janssen  046-4743942 

 Vic Leunissen  046-4751815 
 Geert-Jan van Zeelst  06-26081882 

 Kantine 

 Marjo Collard  06-81616901 
 John Goezinne  046-4757507 

  

 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 

  

 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 

  
 Webteam: 

 Vincent Bos  vincentb@home.nl 

 Peter  Lenoir  lenoir@gmail.com 
 


