NIEUWSBRIEF

8/2019

De blauwe Hoodies
Deze heerlijke warme truien of vesten zijn deze week nog te bestellen.
De kosten zijn € 15,- voor de kindermaten en € 20,- voor de volwassen maten.
Deze week (t/m vrijdag 8 november) op di. en do. vanaf 16.00 uur tijdens
de training en bij de vrijdagmiddagtennis, liggen er pastruien/vesten klaar in
de bestuurskamer in diverse maten (kinderen en volwassenen). Mocht je een
hoodie willen bestellen dan graag je voornaam + achternaam + de maat op
de lijst noteren. Daarnaast het verzoek om het verschuldigde bedrag vóór 9
november over te maken op rekeningnummer NL 22 RABO 0306313146 t.n.v.
Tennisclub ten Boer en o.v.v. Hoodie + je naam.
LET OP: zorg voor tijdige betaling, dan wordt er namelijk een trui besteld en
gaan ze in de eerste bestelling mee.

Voorzitterspraat door Jan Borkent

Activiteiten – uitgelicht uit agenda:
•

10 nov BeTeBo v.a. 10u in Ten Boer

•

16 nov. Herfstschoonmaakbeurt! Geef je vóór 13 nov op: baan@tctb.nl

•

17 nov. Ouder-kind toernooi

•

04 dec. Sinterklaastoss

•

21 dec. Kersttoernooi: Kringloop Plustoernooi in Stadjerhal

•

27 dec. Oliebollentoernooi (jeugd)

Lees verder

GEFELICITEERD
Winnaars
najaarscompetitie:
Senioren:
Alien, Marlous, Elin,
Arnold, Dennis en
Marc
Jeugd:
Maryse, Felix, Hend
en Flor

“…de waan van alledag in een geheel ander perspectief.”
Plotsklaps werden we geconfronteerd met een zeer treurig bericht: ons lid Alfons
Riesebeek overleed op 26 september. Zie onderstaand In Memoriam. Dat plaatst
de waan van alledag in een geheel ander perspectief. Wij wensen zijn vrouw en
drie kinderen alle sterkte bij de verwerking van dit grote verlies.
Het bestuur hield op 15 oktober een extra vergadering om het eigen
functioneren te evalueren en na te gaan hoe de toekomst tegemoet kan
worden gezien. In een open gesprek kwam van alles op tafel, waardoor het een
zinvolle bijeenkomst was. De uitkomsten worden in de komende weken nader
tegen het licht gehouden om te zien welke concrete acties en voorstellen eraan
ontleend kunnen worden. Eén punt wil ik alvast noemen. Elin en Ben geven aan
dat ze op de ALV van februari hun bestuursfunctie willen beëindigen. Daarmee
zou het aantal vacatures op drie komen: kantine-, wedstrijd- en
recreatiecommissie. Naar mijn mening een ongewenste en onacceptabele
situatie. De bestuurslast wordt dan voor de overblijvende bestuursleden nog
groter, terwijl die al als erg groot wordt ervaren. Dat is een tweede uitkomst van
de genoemde evaluatiebijeenkomst.
De voorbereiding van 2020 is begonnen. Op de bestuursvergadering van 6
november staat deze centraal. De agenda en datum van de alv worden dan
vastgesteld. Hierop staat naast de vaste agendapunten in elk geval ook het
meerjarenbeleidsplan voor de komende vijf jaar.

Nieuwsbrief nov. 2019
• tweemaandelijkse
verschijning;
• inleveren kopij graag voor
7 januari 2020
via: nieuwsbrief@tctb.nl
• hoofdredactie:
communicatiecommissie
(Mirjam Mulder)

uit Theo Roelofs en Ton Martens.
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Ik vraag alvast aandacht voor de vrijwilliger van het jaar. Je kunt je voordracht inleveren bij
de jury, bestaande uit Theo Roelofs en Ton Martens.
De TCTB heeft van de stichting SOG een subsidie van €3300 gekregen. Hiervan wordt o.a.
een ballenkanon aangeschaft.
De najaarscompetitie is afgelopen. Bij de senioren werd het team met Alien, Marlous, Elin,
Arnold, Dennis en Marc kampioen, bij de jeugd het team met Maryse, Felix, Hend en Flohr.
Gefeliciteerd!
Mijn eigen ervaring is dat er aantrekkelijke wedstrijden werden gespeeld voor -helaasnagenoeg geen publiek bij de senioren. Bij de jeugd was dat anders: de zondagmorgen
was een feest voor de spelers, ouders en grootouders. Gezelligheid en ambitie verhielden
zich in een goede balans tot elkaar.
Het kersttoernooi van 21 december krijgt dit jaar een naam: Kringloop Plustoernooi. Deze
kringloopwinkel sponsort het toernooi met geld en cadeautjes. Dank!
Op 17 november is het ouder-kind toernooi en het oliebollentoernooi voor de jeugd op 27
december. De laatste met zeer smakelijke oliebollen gebakken door Annet Wilkens. Was
het maar 27 december!
Ik wens ieder alvast veel genoegen in de komende feestelijkheden van november en
december..

In Memoriam

In memoriam Alfons Riesebeek

Op donderdag 26 september overleed ons lid Alfons Riesebeek op de leeftijd van 52 jaar.
Alfons werd 21 juni geopereerd in het UMCG, hij kreeg een nieuwe pacemaker en een
nieuwe hartklep. Het leek allemaal weer goed te gaan, hij was zelfs alweer bij zijn
collega's langs geweest. Zondag voor zijn overlijden heeft hij nog de verjaardagen van
alle gezinsleden gevierd.
Alfons was lid sinds 2006. Jarenlang tenniste hij op vrijdagmorgenvroeg met zijn vaste
tennismaatje Richard van der Peijl. Een enkele keer speelde hij een partijtje met zijn zoon
Tim. Aan georganiseerde activiteiten deed hij niet mee. Wel was hij beschikbaar voor
vrijwilligerswerk.
Het bestuur van de TennisClub Ten Boer condoleert zijn vrouw en drie kinderen met het
verlies van Alfons en wenst hen veel sterkte in de komende tijd.
Alfons is op woensdag 2 oktober begraven op het kerkhof in Ten Boer.
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Commissie-nieuws
Baancommissie

Herfstbeurt op ons park
16 november 2019!!
Staat hij al op je kalender? Op 16 november is het weer zover.
Ons fraaie tennispark willen we natuurlijk zo houden!!
De heg weer goed geschoren…….De sloot(kanten) grondig geschoond….
Mos van baanranden verwijderd…..De parkeerplaats en toegangslaan geveegd….
Het dak van blad en mos ontdaan…De plantsoenen uitgedund….
Graskanten afgestoken…
Baan 5 krijgt van binnen en buiten een flinke schoonmaakbeurt….
Onder het motto vele handen van leden, die ook graag tennissen …
Materialen en gereedschappen en de inwendige mens worden door de club verzorgd.
Trek je werkkleding aan en meld je aan via de website.
09.00 ± 09.15 uur: inloop, koffie, koek, werkbespreking
± 11.00 uur: koffie, koek
± 12.30 lunch>>
We sluiten volgens traditie af met een heerlijke eigengemaakte snert van Annet!!!!
IN VERBAND HIERMEE:
Opgave (vegetariër?)graag uiterlijk 13 november via baan@tctb.nl of de website!!
Tot dan: John Waanders, voorzitter baancommissie TCTB

Jeugdcommissie

Ieder jaar wordt er weer reikhalzend
uitgekeken naar één van de leukste
activiteiten op het park: het ouder- en
kindtoernooi!
Vraag je vader, moeder, opa of tante en
geef je samen op.
Voor onze seniorleden geldt dat jullie
welkom zijn met zoon, dochter, kleinkind
of buurmeisje. Zolang er maar één
iemand lid is van de vereniging.
Gezelligheid staat bovenaan!
Aanmelden kan via de intekenlijst in de
kantine, via de website of stuur een mail
naar jeugd@tctb.nl.
Graag aanmelden met je naam + naam
van je partner.

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