NIEUWSBRIEF
Zomer!

6/2019

Deze vakantieperiode tost TCTB op dinsdag
en woensdag heerlijk door. De
vrijdagmiddagtennis is er in de
schoolvakanties niet georganiseerd. 12 juli is
de laatste en 30 aug. weer de eerste van
het nieuwe seizoen.

Zomerabonnement:
Een heerlijke zomer toegewenst!

Deze zomer is er de mogelijkheid voor een
zomerlidmaatschap. Drie maanden
meedoen met onze TCTB voor maar €60,-!
Zie: https://www.tctb.nl/word-zomerlid/

'Zes kampioensteams
afgelopen seizoen!
Voor zover ik weet is

Activiteiten – uitgelicht uit agenda:
•

Clubkampioenschappen:
voor de senioren zijn ze achter de rug bij
verschijning van deze nieuwsbrief, maar
de jeugd kunnen we 6 en 7 juli aanmoedigen!

dat uniek in de

Lees verder

•

Invitatietoernooi op 24 en 25 augustus

•

28 aug. BBQ als start toss

•

En reserveer alvast 27-29 sept.: KNLTB-toernooi (niveau 8,7,6)

historie van de TCTB.
Felicitaties voor deze
teams!'
Jan Borkent

Activiteiten - terugblik
Pannemazzel en Ladies Night
Ook dit jaar werd op Hemelvaartsdag het Pannemazzel toernooi
gehouden. Er deden ongeveer 30 deelnemers mee, waaronder junioren
en senioren. Diverse partijtjes werden in wisselende samenstellingen
gespeeld. Oud en jong met en tegen elkaar, een prachtgezicht! Het
toernooi werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.
Voor de tweede keer werd de Ladies Night gehouden. Door
omstandigheden iets minder deelname dan vorig jaar, maar de
gezelligheid was er niet minder om!
Er werden verschillende wedstrijden gespeeld. Tussen de wedstrijden
door genoten we van allerlei zelfgemaakte hapjes.
In de loop van de avond speelden we een kwis onder leiding van Christa
Breider. Christa schotelde ons een aantal pittige tennissituaties voor
waarbij zelfs de ervaren spelers onder ons het antwoord eigenlijk ook niet
wisten. Hilarisch! Uiteindelijke winnaar was Maaike.
Na een gezellige borrel namen de dames een goedgevulde goodiebag
mee naar huis. (zie ook Facebook)

Nieuwsbrief juli 2019
• tweemaandelijkse
verschijning;
• inleveren kopij graag voor
20 aug 2019
via: nieuwsbrief@tctb.nl
• hoofdredactie:
communicatiecommissie
(Mirjam Mulder)
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Voorzitterspraat door Jan Borkent

Ballenkanon, kantineschoonmaak, vriend van TCTB en meer…
De voorjaarscompetitie is wondergoed verlopen: 6 kampioensteams. Voor zover ik weet is
dat uniek in de historie van de TCTB. Felicitaties voor deze teams.
Pannemazzel was geslaagd, veel deelnemers, lekkere hapjes en een prima sfeer.
Komt er een
ballenkanon?

Het bestuur heeft besloten in principe een ballenkanon aan te schaffen. De kosten zijn ca.
€1800. Het kan nuttig gebruikt worden bij de lessen en op de vrijdagmiddag voor de
jeugdtennis. Het bestuur besluit de volgende vergadering over de aanschaf als ook
duidelijk is hoe het beheer precies wordt geregeld.

Aanslag OZB

Het beleid van de nieuwe gemeente manifesteerde zich door een aanslag OZB. Het
bestuur gaat nog na hoe dit nu precies zit. Hierover is nooit enige communicatie geweest.
De schoonmaak van de kantine is nog steeds een aandachtspunt. Bert Crum heeft
toegezegd eens per week de schoonmaak ter hand te nemen; dank daarvoor. Wie laat
zich nog meer op de lijst zetten? Aub melden bij Ben Spruijtenburg, onze kantinebaas.
Ook vraag ik opnieuw aandacht voor de bezetting van de recreatiecommissie, inclusief de
voorzitter hiervan als bestuurslid. Het is geen ingewikkelde of tijdrovende klus. In grote lijnen
komt het voorzitterschap neer op het volgende:
•
Ongeveer eens per 7-8 weken een bestuursvergadering
•
Coördinatie van recreatieve activiteiten. Voor het merendeel zijn deze standaard
belegd zoals de toss op dinsdagmorgen en woensdagavond, pannemazzel, het
kersttoernooi en de open dag.
•
Je doet het niet alleen. Voor de verschillende activiteiten zijn er leden die (mede)
voor de uitvoering zorgen.
Wie steken de vinger op??

Rookvrij park!

Het rookvrije park is dichterbij gekomen door de plaatsing van een uitnodigend bord op de
muur van baan 5. Nu elkaar er nog op aanspreken!
De besparing op elektriciteit door LED-verlichting liet zich zien in de jaarnota van april:
royaal meer dan 1000 kWh besparing op jaarbasis.

Zomerabonnement

Op de alv van februari werd besloten tot instelling van een zomerabonnement met als
voorwaarden:
•
Een gewoon KNLTB-lidmaatschap voor het gehele jaar
•
Tennissen bij de TCTB in de maanden juni t/m aug.; ook deelname aan activiteiten.
•
Contributie €60 per jaar + € 5 inschrijfgeld.
N.B. De praktijk van 2019 leerde dat de termijn van 3 maanden soms flexibel ingevuld kan
worden.

Vriend van
TCTB

VACATURES:
Schoonmaken kantine
Mail: kantine@tctb.nl

Daarnaast werd zoiets als ‘Vriend van de TCTB’ ingesteld met als voorwaarden:
•
Geen KNLTB-lidmaatschap
•
Welkom op alv’s; wel spreekrecht, geen stemrecht
•
Welkom bij alle sociale activiteiten
•
Bijdrage €15 per jaar
Uiteraard zijn beide groepen van harte welkom om als vrijwilliger in een commissie of
anderszins een bijdrage te leveren.

voorzitter
recreatiecommissie
mail: recreatie@tctb.nl
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Commissie-nieuws
Baancommissie

De afgelopen maand zijn er weer heel wat klussen uitgevoerd om het park en de banen
in goede staat te houden. Het terrein achter baan 3 en 4 is na verwijdering van de
boomstronken uitgevlakt en vervolgens ingezaaid.
Onlangs zijn de steunpalen ingekort om het maaiwerk te vergemakkelijken.
Er ontwikkelt zich al een aardig grasmatje. Makkelijk om een bal te zoeken!
De heggen zijn geschoren en langs de baanranden onkruid verwijderd.
Een klusje dat nog handmatig wordt verricht. Er zijn heel wat uren op
de knietjes doorgebracht.
Daarnaast worden de banen 1 tot 2 keer per week geveegd en ook
het gras gemaaid. Klussen die allemaal overdag plaats vinden.
Uiteraard starten we meestal met een lekker “bakkie”. Het moet wel
leuk blijven.

Om parkeerplaats, inrit en stoepen te reinigen lijkt ons dit
wel een handig apparaat. De firma Oosterhof
(bordsponsor) levert en kwam demonstreren.
Onze bordsponsor Bart Rozema leverde een bord ‘Rookvrij Park’ met logo van de club.
Een prominente plek was snel bedacht en de asbakken konden worden opgeruimd.
Afgezien van bovenstaande zijn er nog vele uren besteed aan snoeiwerk, bladblazen,
takken verwijderen, verstevigen/beveiligen van de gereedschapsschuur en allerlei
kleine klusjes.
Een volgende keer misschien verslag van het jaarlijkse groot onderhoud op de banen.
Namens de baancommissie, John Waanders, groundsman TCTB

In het zonnetje:
ALLE KAMPIOENEN:
Kampioen bij de mix werden Team 1 (vrijdag) en Team 2 (vrijdag). De
zaterdagcompetitie is gewonnen door het Heren team 35+. En bij de
zondagcompetitie is het Heren 1 team en Mix 1 team kampioen
geworden. En ten slotte werd het gemengde team van 11-17 jaar
ongeslagen kampioen.

Contact:
Gaykingastraat 19a
9791 CE Ten Boer
050-3021567
secretariaat@tctb.nl
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