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Van de voorzitter 

 

Beste leden,  

De lente is alweer in zicht desalniettemin wil ik langs deze weg 

iedereen ook namens het bestuur een gezond en sportief 2020 

toewensen. Het komende jaar is wellicht één van de meest 

bijzondere jaren aangezien dit jaar onze banen worden vervangen. 

Meer hierover verderop in deze nieuwsbrief. Na jaren van trouwe 

dienst als ledenadministrateur stopt Marjo door fysieke 

ongemakken helaas met tennissen. Ze legt derhalve ook haar 

functie als ledenadministrateur neer. Langs deze weg wil ik Marjo 

bedanken voor haar jarenlange inzet. Rob van Otterloo (alias Rob de 

Zeehond) is bereid gevonden haar functie over te nemen. Rob en ik zijn 

bij Marjo langs geweest om haar te bedanken met een bosje bloemen. 

Rob heeft geprobeerd  dit moment vast te leggen met een foto ,maar dat 

is helaas mislukt.... Marjo bedankt voor je inzet en hopelijk zien we je snel 

terug op de tennisbaan. In deze nieuwsbrief staat een stukje waarin Rob 

zich verder voorstelt. Zoals te doen gebruikelijk is in februari ook de 

jaarlijkse ledenvergadering gepland. Wil je meepraten over het beleid van 

de club en heb je goede ideeën of wil je iets gaan ondernemen ,dan ben je 

van harte welkom. Onlangs hebben jullie een enquête ontvangen over de 

tennislessen. De uitslag was niet bepaald positief voor de tennisschool. 

Inmiddels heb ik de uitslagen met de tennisschool gedeeld. Binnenkort 

hebben we een afspraak om de problemen te bespreken met als doel dat 

het vanaf komend voorjaar een stuk beter gaat. Hopelijk zien we elkaar 

op de tennisbaan of bij de ledenvergadering.  

Bas Wijnands 

 



 
 

Algemene ledenvergadering TV Groot Zuideveld   

 
Aanvang: 20:00 uur  

  
Agenda algemene ledenvergadering TV Groot Zuideveld 17 

februari 2020.  
  

Opening door de voorzitter 20.00 uur  
  

1. Notulen ledenvergadering 25 februari 2019.  
2. Financieel verslag/begroting.  

3. Verslag kascontrole commissie.   
4. Kantinecommissie.  

5. Onderhoudscommissie  
6. Jeugdcommissie.  

7. Toernooicommissie.   

8. Sponsorcommissie.  
9. Nieuwsbrief en website.  

10. Competitie en training.  
    11.   Samenstelling bestuur  

            Voorzitter :Bas Wijnands  
            Penningmeester: Ron van Eijk  

            Secretaris: Lieke Versteeg  
            Kantinecommissie :Theo van de Plas    

            Onderhoudscommissie: Piet Weterings  
            Jeugdcommissie     : -vacant-  

            Toernooicommissie: Jamie van Gemert   
            Competitie               : Sjaak Heijmans  

12. Contributie  
13. Nieuwe banen.  

14. Pinnen  

15. Rondvraag.  
16. Sluiting.  

  
  

Graag tot maandag 17 februari  
  

Het Bestuur.  
 

 
 

 

 

 
 



Van de ledenadministratie 
 

Beste leden, mij is gevraagd om ledenadministrateur te 

worden. Marjo stopt ermee omdat ze (helaas) ook met 

tennissen stopt. 

Wie ben ik? 

Voor degenen die mij nog niet kennen. Ik woon sinds 
1997 met mijn Eveline in Dussen, ergens aan het Groot-

Zuideveld. Wij hebben hier in Dussen en Brabant ons 

huis, maar vooral ons thuis gevonden. 
 

Naast dat ik sinds een jaar of wat lid ben van de tennis, 
ben ik ook lid (en secretaris) van de, naast het 

tenniscomplex gelegen kaatsvereniging, HDKC: Hank- 
Dussen Kaatscombinatie, de meest zuidelijke 

kaatsvereniging, waar Friese nuchterheid samengaat met 
Brabantse gezelligheid. Ook hier is het aprés-kaatsen 

keigezellig. Onder het genot van bier & bitterballen 
worden de gekste onderwerpen besproken. Wil je meer 

weten over het kaatsen, naast het aan mij te vragen, surf 
eens naar de website van HDKC en/of kom eens een keer 

langs, op een woensdagavond. Er wordt gekaatst vanaf de 1e woensdag 
van april tot de 2e woensdag in september. Voor nu geef ik alleen weg dat 

tennissen zijn oorsprong vindt in het (Friese) kaatsen én dat de Prinsen 

van Oranje het ook al deden, achter de Ridderzaal! 
 

Nieuwe online ledenadministratie en contributie-inning (via 

ClubCollect) 

Meteen wil ik van de gelegenheid gebruik maken om 2 veranderingen te 

melden: 
 

1. Qua ledenadministratie zijn wij overgegaan op een online webtool van 
de KNLTB, 'ledenadministratie KNLTB.Club' geheten. Daar zullen jullie 

niets tot weinig van merken. 
 

2. Echter, de afgelopen tijd is het bestuur ook bezig geweest met het 
veranderen van een ander belangrijk aspect, namen het innen van de 

contributie. Doorgaans is met name het versturen van betaalverzoeken, 

maar ook het innen, een tijdrovende klus. De KNLTB biedt daartoe 2 
online mogelijkheden. Het bestuur heeft gekozen om een samenwerking 

met een organisatie aan te gaan, ClubCollect geheten. Het innen van de 
contributies wordt vereenvoudigd en biedt de leden betaalgemak!  

De betaalverzoeken en betalingen gaan lopen via ClubCollect.  
Er worden o.a. gebruiksvriendelijke betalingsmethoden aangeboden, zoals 

iDEAL. De betaalverzoeken worden per e-mail aan de leden verzonden. 

https://www.hdkc.nl/
https://www.hdkc.nl/wat-is-kaatsen/
https://www.knltb.club/
https://www.knltb.club/
https://www.clubcollect.com/nl/over-ons/


Mochten leden niet bereikbaar zijn per e-mail dan wordt er (indien 
gewenst) een SMS en/of brief toegestuurd. Op jouw persoonlijke 

betaalpagina kies je dan voor een aangeboden betaalmethode. Liever niet 

natuurlijk, maar bij overschrijding van het betalingstermijn zal ClubCollect 
ook een herinnering en, in het uiterste geval, een aanmaning verzorgen. 

 
De penningmeester en ondergetekende kunnen door een, door ClubCollect 

aangeboden online webtool, een module die in de 'ledenadministratie 
KNLTB.Club' wordt geïntegreerd, de gang van zaken 

controleren/monitoren. 
 

Door de nieuwe factureringsconstructie én de KNLTB-sluitingsdatum van 
31 januari voor het af- of aanmelden als lid, vindt facturering (voortaan) 

plaats in februari. 
 

Het is ook voor mij allemaal nieuw (als vrijwilliger). Er zullen vast nog wat 
onvolkomenheden in zitten en aanpassingen en verbeteringen moeten 

worden doorgevoerd. Dus graag begrip. Mail, bel  – 06 247 38 505, of 

“schiet” mij even aan op de tennis. 
 

Qua e-mail heb ik de ledenadministratie e-mail in gebruik genomen, zoals 
die ook meermaals op onze website staat vermeld of te wel 

ledenadministratie@groot-zuideveld.nl. Ik wil graag mijn 
“Robdezeehond-e-mail” privé houden en als tennislid gebruiken. 

 

Wintercompetitie 
 

 
 

Slotdag Wintercompetitie 2019-2020 
T.V. Groot-Zuideveld 

 
Op zaterdag 21 maart vindt de slotdag van de wintercompetitie plaats. 

Alle deelnemers tennissen een partij van 60 minuten. Wij willen iedereen 
vragen om minimaal 15 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig 

te zijn. Daarnaast wordt voor alle deelnemers een hapje verzorgd en zal 
rond 19.30 uur de prijsuitreiking plaatsvinden. Samen gaan we deze 

wintercompetitie gezellig afsluiten, onder het genot van muziek en een 

drankje. Wij nodigen u en uw partner dan ook uit om de prijsuitreiking en 
avond bij te wonen. We zouden het erg leuk vinden als jullie hierbij 

aanwezig zijn. Er wordt gespeeld van van 13.00 uur t/m 18.00 uur.  
Indien u die dag verhinderd bent, laat het dan tijdig weten, dan wordt u 

niet ingedeeld. 

 

https://www.groot-zuideveld.nl/algemene-informatie-2/
mailto:ledenadministratie@groot-zuideveld.nl


Prijsuitreiking: 19.30 uur 
                                                                                                               
Als er nog vragen zijn kunt u altijd contact opnemen met Jan Lensvelt  
tel: 06 22457898 of via de groepsapp  
 

Nog een paar wedstrijden te gaan, maar hier zijn de tussenstanden! 

Heren dubbel 6/7 

 

 

Damesdubbel 7/8 

 

 



Heren dubbel 3/4/5 

 

 

 

Gemengd dubbel 6/7 

 

 

 

 

 



 

 

 

Opbrengst RABO ClubSupport 

Leuk dat Tennisvereniging Groot Zuideveld heeft meegedaan aan 

Rabo ClubSupport bij Rabobank Altena-Bommelerwaard.  

 

Met Rabo ClubSupport vieren we samen de winst. De échte winst. 

Zodat jullie, Tennisvereniging Groot Zuideveld, kunnen blijven doen 

wat jullie nu al doen. Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een 

sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele 

maatschappij baat bij. Onze wereld, buurt voor buurt, beter maken.  

Het bedrag voor Tennisvereniging Groot Zuideveld is: 

€ 264,36 

 

 

Met vriendelijke groet, Rabobank Altena-Bommelerwaard 

  

 

 

Van de competitieleider  

 
Het is nu januari, de najaarscompetitie is al twee 

maanden klaar.  
Deze competitie is redelijk succesvol verlopen 

voor onze club. Van de zes ingeschreven teams 
zijn er twee kampioen geworden nl. herendubbel 

17+ met Dennis Muskens als captain (zie foto) 
en herendubbel 35+ o.l.v . Ronald Kiewiet.  

Deze twee teams zullen op de finaledag van de 

interne wintercompetitie gehuldigd worden.  
 

Alvast gefeliciteerd namens het bestuur!  
 

 



Inmiddels is de inschrijving voor voorjaarscompetitie alweer gesloten.  
Er hebben zich in totaal 8 teams opgegeven, twee op de zaterdag en zes 

op de vrijdag.  

De teams zijn als volgt samengesteld:  
  

Zaterdag heren 2e klasse  
Brian van Dortmont  

Hennie van Kuijk  
Wil Broeren  

Arjan Raams  
Mark Westerlaken  

Sjaak Heijmans (Captain)  
Joost Millenaar  

  
Zaterdag heren 5e klasse  

Guido van Ophoven  
Jurgen Goedegebure  

Bas wijnands  

Johan de Rooij  
Maurice Duijzer (Captain)  

  
Vrijdag herendubbel 17+ 2e klasse  

Corne Boer  
Dennis Muskens  

Peter de Rooij  
Gertjan van der Stelt  

Robin van Wijngaarden (Captain)  
  

Vrijdag herendubbel 35+ 4e klasse  
Theo van der Plas (Captain)  

Richard Boere  
Ron van Eijk  

Evert Pruissen  

Karel Verhoeven  
Hans de Kort  

  
Vrijdag damesdubbel 17+ hoofdklasse  

Annika Boere (Captain)  
Steffie le Sage  

Stephanie Boer  
Christa Spuijbroek  

Anne Berende (Reserve)  
Edith Mes (Reserve)  

  
Vrijdag damesdubbel 17+ 3e klasse  

Marian van Breugel- Nederveen  
Lianne Meijers  

Janine van der Westen  



Helene Bouman  
Karin Stembord (Captain)  

Mariel van den Oord  

  
Vrijdag damesdubbel 35+ 3e klasse  

Henny van der Plas  
Jolanda van Dijk-Engelen (Captain)  

Wilma Muskens  
Annemarie Lips  

Maria van Asseldonk  
  

Vrijdag gemengddubbel 35+ 2e klasse  
Jan-Willem de Poorter (Captain)  

Hans van Dijk  
Frans Verkooijen  

Lieke Versteeg  
Anita Kwetters  

Irma van Strien  

  
Ik wil nog even wijzen op de regels betreffende de competitiespelers.  

Competitiespelers moeten iedere competitie weer opnieuw aangemeld 
worden.  

Dat betekent ook dat er voor iedere competitie ook weer betaald worden.  
Gedurende de competitie mogen de competitieleden op onze vereniging 

trainen.  
Ik wens iedereen een sportieve en gezellige competitie toe.  

Als er wijzigingen zijn of als de indeling bekend is ,zal ik dit in een van de 
volgende nieuwsbrieven plaatsen.  

Alvast bedankt.   
  

Sjaak Heijmans  
 

Bezoek Piet op woensdag 4 december 

 



Update vervangen nieuwe banen 

De afgelopen periode is de “commissie vervangen banen” druk bezig 

geweest met het vastleggen van de specificaties en het opvragen van 
diverse offertes. Na een aantal gesprekken is vorige week formeel 

opdracht gegeven aan de firma Tennisbouw Nederland b.v. ; een 

gerenommeerde partij die o.a. de banen van LTV Altena (Andel) 

aangelegd heeft.  

Dit betekent concreet dat er direct na ons Open Toernooi, wat eindigt op 

zondag 5 juli, gestart gaat worden met de werkzaamheden. Deze 
werkzaamheden, het vervangen van onze 4 banen en dus ook het 

aanbrengen van een compleet nieuwe onderbouw inclusief het vervangen 

van de drainage, gaat ongeveer 5 weken duren.  

We zullen jullie tijdig laten weten of er gedurende die periode wellicht bij 

een andere vereniging in de buurt getennist kan worden.  

Omdat de hoogteligging van de banen iets anders wordt, moeten alle 

paden rondom de banen aangepakt worden, ook een flinke klus. Ook dat 
willen we grotendeels uitbesteden, maar om de kosten zoveel mogelijk 

beperkt te houden gaan we waarschijnlijk nog wel een beroep doen op 

jullie!  

Er is nog best veel te doen maar we kijken uit naar een prachtig resultaat 
met banen met dezelfde kleur, minder mos en natuurlijk fantastische 

speeleigenschappen!!!  

 

 

 

 



Jaaroverzicht van T.V. Groot Zuideveld  
 

T.V. Groot Zuideveld heeft op 1 december 2019 98 tennissende leden. Ten 

opzichte van 1 december 2018 is het aantal tennisleden met 8 gedaald, 
dit komt overeen met -7,55%. 

 
In de grafiek hieronder vind je een overzicht van de leeftijdsopbouw van 

jullie tennisleden op 1 december 2019. Wij hebben als peildatum van de 
leeftijd 31 december 2019 gebruikt.  

 
Let op: de juistheid van de data hangt samen met hoe nauwkeurig T.V. 

Groot Zuideveld de data bijhoudt in de ledenadministratie.  

    

Wedstrijddeelname van leden 
In de grafiek hieronder hebben we inzichtelijk gemaakt 

hoeveel leden van T.V. Groot Zuideveld hebben deelgenomen aan 
competitie en toernooien in 2019. Het gaat om deelname aan KNLTB 

competities en toernooien in de afgelopen 12 maanden. Deelname 

aan clubkampioenschappen is hierin niet meegenomen. 

   

Wist je dat binnen de provincie Noord-Brabant 23% van de tennisleden 

deelnam aan zowel competitie en toernooien, 23% aan alleen competitie 
en 6% aan alleen toernooien? En 47% van de tennisleden speelde 

helemaal geen competitie of toernooien. Dit inzicht is belangrijk want 
wedstrijden spelen zorgt er niet alleen voor dat leden zichzelf verbeteren 

en meer plezier krijgen in de sport, ze komen hierdoor ook vaker op de 
club wat de binding met de vereniging verhoogd. De KNLTB adviseert 



verenigingen daarom ook een laagdrempelig en aantrekkelijk 
wedstrijdaanbod samen te stellen voor alle leden van de vereniging, ook 

voor de startende (recreatieve) tennisser. Immers, tennis is leuker als je 

wedstrijden speelt.  
 

 
 

 

 
  

   
 

 

          

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 
 

 

 

http://www.groot-zuideveld.nl/
mailto:info@groot-zuideveld.nl
mailto: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 en adresgegevens door te geven aan 

ledenadministratie@groot-zuideveld.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 redactie@groot-zuideveld.nl  

 

 
 

 

mailto:ledenadministratie@groot-zuideveld.nl
http://www.groot-zuideveld.nl/
mailto:redactie@groot-zuideveld.nl

