april 2019
Van de voorzitter
Beste leden,
De zon schijnt weer, dus is het tijd voor de voorjaarscompetitie. De eerste
wedstrijden zijn al gespeeld. We hebben weer veel teams ,vooral op
vrijdagavond. Sjaak heeft erg zijn best gedaan om iedereen te kunnen
laten spelen. Het is nu aan de teams om er een succes van te maken. De
wintercompetitie is weer ten einde en afgesloten met de traditionele
feestavond waar we dankzij de inzet van de kantinecommissie en de
bardienst een mooie avond hebben gehad. Ook de clubkampioenschappen
mix zijn gespeeld en door de inzet van Jamie en Martin waren deze goed
bezet en zijn er leuke wedstrijden afgewerkt. Tijdens de ledenvergadering
zijn er diverse zaken besproken en is er door de vergadering bijna
unaniem de steun uitgesproken voor de werkgroep nieuwe banen. Dit
mede dankzij een mooie presentatie van Arjan. Dit betekent dat we
verder kunnen met dit project. De planning is om in de zomer van 2020
vier nieuwe banen aan te laten leggen. Verder kan ik jullie nog mededelen
dat de schade aan de kantine is afgehandeld met de verzekering en dat er
een schadebedrag van ruim €19.000 wordt overgemaakt om de schade te
herstellen. Jan Willem bedankt voor je inzet in deze. De
onderhoudscommissie pakt dit verder op.
Voor alle teams veel succes in de voorjaarscompetitie en voor iedereen
veel tennisplezier!
Tot snel op ons tennispark.
Groet,
Bas Wijnands

Notulen algemene ledenvergadering TV Groot Zuideveld
25 februari 2019
Aanwezig: Ron van Eijk, Henny v/d Plas, Steffie le Sage, Corné Boer,
Theo v/d Plas, Evert Pruissen, Sjaak Heymans, Piet Weterings, Bas
Wijnands, Jolanda van Dijk, Arjan Raams, Jamie van Gemert, Rob van
Otterloo, Wilma de Jong, Karin Stembord, Janine van de Westen, Ted van
de Bulk, Kees Schelle, Wilma Muskens, Cees Muskens, Coby Paans, Leila
de Poorter, Jan-Willem de Poorter, Jody Jansen, Johan de Ronde en Lieke
Versteeg
Afwezig met Kennisgeving: Marjo Kop, Gert-Jan van de Stelt, Anita in
’t Veld, Edith Simons, Arend van Breugel, Marianne van Breugel, Richard
Boere, Annika Boere, Annemarie Lips, Wil Broere en Irma van Strien.
Opening door de voorzitter
Bas Wijnands opent de vergadering en heet iedereen welkom. Fijn dat er
zoveel leden zijn gekomen.
Er is door werkzaamheden bij de voetbal schade ontstaan aan ons
clubgebouw. Jan-Willem heeft een offerte gemaakt voor de
herstelwerkzaamheden voor de verzekering. De verzekering heeft
vandaag toegezegd 19.000 euro te vergoeden. Jan-Willem wordt
bedankt.
1.
Notulen
Notulen van vorig jaar worden goedgekeurd
2.
Financieel verslag/begroting
Ron geeft uitleg bij de geleverde stukken.
We zitten op dit moment rond de 100 leden, het zal lastig worden de
bedragen voor reserveringen , 12000 euro per jaar, elk jaar opnieuw nog
te kunnen maken.
Ron wordt bedankt voor zijn inzet.
3.
Verslag Kascontrole commissie
Rob en Anita hebben het bestuur laten weten dat namens de kascontrole
commissie de boeken akkoord zijn bevonden. Volgend jaar zullen Rob
Otterloo en Coby Paans de kascontrole doen.
4. Kantinecommissie
De kantine loopt goed, de omzet kunnen we aardig vasthouden. De marge
is goed. Wintercompetitie, clubkampioenschappen, open toernooi en
snerttoernooi vormen een belangrijke bijdrage.
De commissieleden worden bedankt.

5. Onderhoudscommissie
Het tennispark ligt er heel goed bij. Er zijn op dit moment 10 leden, nadat
Aart en Arno zijn gestopt. Leila meldt zich aan als nieuw commissielid.
Machines zijn nagekeken. Hinder van het licht is opgelost met grotere
kappen. Dak wordt bekeken. Verven buitenkant kantine is binnenkort
nodig.
De commissieleden worden bedankt.
6.Jeugdcommissie
Een jeugdcommissie is er op dit moment niet. Het is jammer dat we hier
niemand voor kunnen vinden. Steffie en Corné trainen nog steeds de
jeugd en daar zijn we super blij mee.
7. Toernooi commissie
Het open toernooi is goed verlopen. Er waren wat minder deelnemers.
Proberen dit jaar weer meer deelnemers te krijgen. De
clubkampioenschappen enkel en dubbel in het najaar waren leuk. In de
week van 1 april worden de clubkampioenschappen mix gehouden.
De commissieleden worden bedankt.
8. Sponsorcommissie
Gert-Jan heeft ideeën om een club van 50 op te richten, verdere info
hierover volgt. Daarnaast is er een idee om voor een bepaald bedrag een
baan een naam te geven en zo geld op te halen voor de aanleg van de
nieuwe banen.
De commissieleden worden bedankt.
9. Nieuwsbrief, website en facebook.
De nieuwsbrief verschijnt 4 x per jaar. De Website wordt up to date
gehouden.
De commissieleden worden bedankt.
10. Competitie en training
Afgelopen najaarscompetitie hadden we 6 teams op vrijdagavond. Voor de
aanstaande voorjaarscompetitie hebben we 2 teams op zaterdag en 7
teams op vrijdagavond. Er is met de teams afgesproken dat we dit doen
en zodoende niet hoeven te loten. Bij 4 teams thuis beginnen er 2 teams
om 19:00 en 2 teams om 20:00. De tegenstanders worden hier ook over
ingelicht. De indeling is op ranking.
Op dit moment wordt er geen training gegeven op ons park. Dit zal
waarschijnlijk weer starten in het voorjaar.
De commissieleden worden bedankt.
11. Samenstelling bestuur.
De functie van secretaris is verkiesbaar, er heeft zich echter niemand
aangemeld. Lieke zal secretaris blijven.

12. Contributie.
De contributie blijft gelijk.
13.Pinnen.
Zoals vorig jaar afgesproken is in de gaten gehouden of de kosten voor
pinnen wellicht interessanter zijn. Er zijn opnieuw wat mogelijkheden
bekeken, maar er is nog steeds dezelfde conclusie dat het voor onze
vereniging te duur is.
We hebben ook een goedkoper systeem bekeken, echter zijn daar de
handelingen te lastig.
We houden het in de gaten.
14.Nieuwe banen.
De commissie nieuwe banen geeft een powerpoint presentatie over hun
gedane werkzaamheden, onderzoek, bevindingen en voorstel.
Het voorstel betreft het vervangen van 4 banen tegelijk inclusief de
drainage van die banen.
Deze werkzaamheden uit te voeren in 2020 en hier voor de openstaande
reserveringen te mogen gebruiken. Het voorstel van de commissie wordt
met een grote meerderheid aangenomen. De commissie zal nu uit
onderhandelen en 1 van de partijen opdracht geven.
De commissieleden worden bedankt.
15. Rondvraag.
*Jolanda vraagt of er een afspraak is met de bootcamp over het licht. Er is
geen afspraak.
*Jolanda vraagt of er mogelijkheden zijn voor haar kinderen. Uiteraard is
het moeilijk om bij zo’n kleine vereniging leeftijdgenootjes cq kinderen
van het zelfde tennisniveau te vinden. Voor kinderen van 17 zijn er wel
mogelijkheden zoals open toernooi, snerttoernooi, wintercompetitie.
Hiervoor is het goed de nieuwsbrief in de gaten te houden.
*Hennie geeft aan dat de hoeken op baan 1 erg slecht verlicht zijn.
Onderhoudscommissie zal hier naar kijken.
*Hennie vraagt zich af waarom de “Tafeltjes” naast de baan weg zijn.
Deze zijn weg omdat de palen verrot waren, ze worden weer
teruggeplaatst.
*Lian Meijers vraagt zich af of de 19.000 euro van de verzekering genoeg
is om de herstelwerkzaamheden aan de kantine uit te voeren. Dit moet
nader bekeken worden, maar dit lijkt vooralsnog voldoende.
*Jan-Willem geeft aan dat lampen van de voetbal op de baan voor hinder
zorgen. Er zal contact gezocht worden met de voetbal om hier eens naar
mogelijke oplossingen te kijken.
Iedereen wordt bedankt voor zijn aanwezigheid.

Contributie
Als je je contributie voor 2019 nog niet hebt betaald , wil je dit dan zo
snel mogelijk doen!
De KNLTB-passen worden pas in de kantine gelegd ná betaling van de
contributie.
Met vriendelijke groet,
De ledenadministratie
Marjo Kop

Clubkampioenschappen gemengd dubbel 2019
In de eerste week van april was het dan eindelijk weer zo ver…. De
clubkampioenschappen gemengd dubbel. De inschrijvingen liepen niet
storm tot aan de slotavond van wintertennis. Toen zijn er onder het genot
van een lekker drankje veel koppels ontstaan die graag wilden strijden
voor de titel clubkampioen 2019!
Op maandag 1 april zijn we gestart. We hebben gespeeld in 4 poules van
3 koppels. Stuk voor stuk leuke poules waarin iedereen goed aan elkaar
gewaagd was. Het was dan ook hard werken om poule winnaar te kunnen
worden. Maandag viel het weer helaas wat tegen, maar dat werd
gedurende de week gelukkig steeds beter.
Op dinsdag en woensdag zijn er ook flink wat partijen gespeeld in de
diverse poules. Op vrijdag was de afsluitende avond. Om 19.15 begonnen

we met twee monsterpartijen die de boel goed opgehouden hebben want
rond 21.30 kwamen deze partijen pas van de baan. Dit mocht de pret niet
drukken en we hebben er met elkaar een gezellige afsluitende avond van
gemaakt.
Ik wil alle deelnemers hartelijk bedanken voor jullie deelname. Ik hoop
dat jullie volgende jaar opnieuw willen strijden voor titel clubkampioen
gemengd dubbel 2020!
Hieronder nog de winnaars:
Winnaar poule 1:
Rob van Otterloo
Helena Bouman

Winnaar poule 2:
Arno Bouman
Annika Boere

Winnaar poule 3
Johan de Ronde
Henny van der Plas

Winnaar poule 4
Martin Blom
Angela van der Ven

GEFELICITEERD!
Namens de technische commissie
Jamie van Gemert

Tennisclinic tijdens de Koningsspelen
Tijdens de Koningsspelen hebben we op de vereniging een tennisclinic
voor alle deelnemers aan de Koningsspelen georganiseerd.
Van de scholen kregen we de volgende reactie:
Het was een fantastische dag! Ondanks de wat
koude wind hebben de kinderen enorm genoten
van alle sportactiviteiten. Zowel ouders als de
kinderen zelf kwamen enthousiast terug van de
tennisclinic!
Nogmaals hartelijk dank dat jullie hier aan mee
wilden werken!
Langs deze weg wil ik Piet Weterings en
Bastiaan de Pauw bedanken voor hun inzet!

Groeten van de evenementen commissie
25 jaar Wintercompetitie TV Groot Zuideveld
Op zaterdag 23 maart is weer de slotdag van de wintercompetitie 20182019 geweest. Onder een stralende zonnetje zijn er twintig partijen
gespeeld.De kantine commissie onder leiding van Theo had weer voor
diverse lekkere hapjes gezorgd, zoals een broodje bal.
Nadat alle wedstrijden waren gespeeld zijn we om 19.30 uur met de
prijsuitreiking gestart. Als eerste heeft Bas ,onze voorzitter, het woord
gevraagd om diverse mensen te bedanken. Ook bedankte hij Steffie en
Corné , door aan hen een envelop te overhandigen , voor hun inzet van de

jeugdtraining.
Het was de gehele dag prettig dat kantinedienst goed aanwezig was onder
leiding van de kantinecommissie.Theo,Leny en Lian bedankt voor de
goede zorgen! We hebben dit jaar voor de vijf en twintigste keer de
wintercompetitie gespeeld. Er zijn nog 12 leden van de vereniging die
vanaf het begin mee spelen.
Dan de prijswinnaars:

Gemengd Dubbel

Steffie en Corné

Dames Dubbel

Henny en Annemarie

Heren Dubbel 6/7/8

Peter en Dennis

Heren Dubbel 4/5

Wil en Johan

Toen was het tijd voor de cup met de grote oren die deze keer naar Bas is
gegaan voor zijn verdienste voor de vereniging.
Zoals jullie weten delen wij volgend seizoen alle deelnemers weer in , of je
moet laten weten dat er wijzigingen zijn. De speeldata heb ik bijgevoegd.
Groeten van de commisie wintercompetitie, Anita en Jan
Zet alvast in je agenda!

Hier volgen de uitslagen van de wintercompetitie 2018-2019 :

Toernooi Hemelvaartsdag
Ook dit jaar willen we op
donderdag 30 mei weer
een gezellig toernooitje
organiseren voor alle leden.
Iedereen is welkom! Heb je
zin en tijd om gezellig en
sportief bezig te zijn? Geef je
dan op vóór woensdag 29
mei via de mail
richard.boere@foxbo.com of
app naar 06-25531053.

We starten om 13.00 uur met koffie en iets lekkers ! Deelname is zoals
altijd gratis. Gezellig als je meedoet!
Met vriendelijke groet, Richard Boere

Geboren op 14-02-2019
Edyn
Dochtertje van Bas en Maya Wijnands en zusje
van Brett en Lenn.
Van harte gefeliciteerd!

Website
Vergeet niet om een kijkje te nemen op de website
www.groot-zuideveld.nl
Heb je wat voor de website zoals foto’s, informatie, uitslagen etc.
dan kun je dit mailen naar info@groot-zuideveld.nl

E-mail adressen
Omdat we de ledenlijst up to date willen houden, willen we iedereen
vragen om zijn/haar juiste mailadres door te geven aan
marjo.kop@telfort.nl
Beschikt u niet over een computer dan zullen wij ervoor zorgen dat deze
nieuwsbrief bij u bezorgd wordt. Ook liggen er enkele nieuwsbrieven in de
kantine, als u hem gemist heeft! Maar natuurlijk kunt u de nieuwsbrief
ook vinden op onze website www.groot-zuideveld.nl.

Contactgegevens
Tennisvereniging Groot Zuideveld,
Groot Zuideveld 23a ,4271 CA Dussen,
Tel. 0416-391466,
www.groot-zuideveld.nl
redactie clubnieuws: Annika Boere via mail annikaboere@hotmail.com

