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* clubblad van tennisvereniging Groetincke *
verschijnt 3 x per jaar, nadere info op www.tvgroetincke.nl

TENNISVERENIGING GROETINCKE
ERELlD: Herman Olde Heuvelt – Cees Schotvanger
LID VAN VERDIENSTE: Marty Planken, Lucia Bakker, Hans
Haker, Adri Plomp, Wout v. Dijk, Ria Schreuder, Jan
Kokkelink, Theo Zoon, Ank Kooijman, Jan Kooge, Foeke
de Koe
ADRESSEN
Tennispark: Molenpad 6a, 1873 HZ Groet, tel. 072 5092160 Postadres: Postbus
71, 1870 AB Schoorl Bank: Rabo Schoorl, rek.nr. 35.85.55.965 Website:
www.tvgroetincke.nl
BESTUUR:
Voorzitter: Rob Heiligers, Heereweg 323, Groet, 5095120,
heiligers.nannes@telfort.nl
Secretaris: Ben van den Brink, Houtsniplaan 29, 5091540
secretaris@tvgroetincke.nl
Penn.meester: Kees Hoogeboom, Korhoendersweg 1, tel. 5091137.
Ron Vuur, Hargerzeeweg 10, 8505923 r.vuur@groenict.nl
Joost Kraakman, Meeuwenlaan 37, 5094448 joostenilona@quicknet.nl
LEDENADMINISTRATIE:
Grada Lameree, ledenadministratietvgroetincke@ziggo.nl
WEDSTRIJDCOMMISSIE:
Petra Hoexum (voorzitter) 5093109 michaelenpetra@quicknet.nl
Desiree Blom 5093651 – Leonie Brouwer 5093800 - Bertie Rahangmetan 0627092690 - Nelie Tamis 072-5154648 – Gerard Delis 5093947 – Gaby Beers
8500069
JEUGDCOMMISSIE:
Gaby Beers (voorzitter) 8500069 gabybeers@quicknet.nl
Francis Polle 5091692 – Jos Kramer 5093616 – Betsie Kos 5092971 – Joost Plomp
5094259
KANTINECOMMISSIE:
Bert Hoogeboom (voorzitter) 06-22547610 bert.hoogeboom@quicknet.nl
Anja Plomper 5094954 - Brit ten Hoopen 5092983 - Johan Leek 5091949 – Bram
Wever, (kantinedienst-registratie) 5093530 – Ellen Bakker 06-13428602 - Jeroen
en Hanneke Stam 5094274
TECHNISCHE DIENST:
Leo Kuipers (voorzitter) 06-53149899 leo.kuipers@quicknet.nl
Bertus Butter 5093241 - Piet Dalenberg 5092899 - Peter Koopman 06- 51074364
- Ewald Naus (electr.) 06-13233781 - Jan Eekhof 5092116 - Marcel Westerhof
(electr.) 5092983 – Kerre Delis 5093542 - Henk v.d. Oord (groundsman) 5093150
GROENCOMMISSIE:
Gerard Kos (voorzitter)5093056 gerard.kos@ziggo.nl
Marc Zwart 5092965 - Martien de Leeuw 5093103 - Frank Blom 5093651
REDACTIE CLUBBLAD info-tvgroetincke@ziggo.nl
Jos Kaandorp 5094293 joka@ziggo.nl
Guus Wilbers 5092345 - Ann Stoop 5093037 - Ans de Rooy (website)
GROETINCKE OPEN TOERNOOICOMMISSIE:
Judith Beemsterboer (voorzitter) 5094513 / 06-53578261
groetinckeopen@quicknet.nl
Richard Leeman (wedstrijdleider) 5093559 – Mike Leeman 06-20847775 –
Mariëlle Top 06-30053738 / Wendy Koorn 06-53223262
TENNISLERAAR:
Tennisschool Ruud Baars www.baarstennisschool.nl 06-55367043
info@baarstennisschool.nl
LIEF EN LEED: Betsie Kos 5092971 louter.kos@quicknet.nl

www.thefishcompany.nl

AFHAALADRES SLEUTEL VOOR KANTINE (KANTINEDIENST)
Maandag: Slager De Ruyter, Heereweg Groet, ('s avonds sleutel in de zijdeur
gooien).
Dinsdag t/m zaterdag: Sieb Laan, Heereweg, Groet ('s avonds sleutel in de
brievenbus van de zijdeur gooien). Zondag: Bea Schotvanger, Achterweg 28,
Groet. Op feestdagen geldt voor het afhalen van de sleutel de
'zondagsregel'.
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Van de voorzitter
Daar komt – ie !
Het nieuwe seizoen komt er aan . .
Een nieuw tennisjaar, de banen liggen nog
niet speelklaar als ik dit schrijf.
Ik weet echter wel, dat een heel team van
enthousiastelingen zich enorm
inspant, om alle velden weer speelklaar te
krijgen, voor een instamp–toernooi.
Let op het programma, dan kun je komen
tennissen!
Heeft u ook zo genoten van de Olympische
Winterspelen? Geen tennis, maar ik weet dat er onder ons nogal wat skiërs en
snowboarders zijn, daar hebben we dan ook wel prachtige wedstrijden van gezien!
En uiteraard het schaatsen niet te vergeten, prachtig gedaan door alle Nederlanders.
Ook dit jaar mogen we ons weer verheugen op een behoorlijk aantal competitieteams.
Fijn dat jullie allen weer zo enthousiast hebben ingeschreven, de gehele competitie geeft
altijd weer veel gezelligheid en reuring op ons park.
Ook altijd goed voor de kantine-omzet, daar draaien we nog steeds mooie omzetten.
Tijdens de jaarvergadering heeft de kantinecommissie aangegeven, dat - wegens een
teruglopend ledenaantal – er niet voldoende diensten konden worden ingepland.
Na enige discussie is dan ook gekozen, om dit jaar 4 diensten in te plannen.
Wij hebben bewust hiervoor gekozen, om uw & onze veiligheid, qua bezetting en kas
wegbrengen … te kunnen waarborgen.
Je moet er niet aan denken, dat er op zaterdag - of zondagavond de kas niet
weggebracht kan worden? Vandaar dat de eerste helft van het alfabet op achternaam
dit jaar 1 extra dienst draait, in 2015 de andere helft.
Ja, ook de mensen in de commissies, gelijke monniken – gelijke kappen, niet?
Verder is er nog meer goed nieuws, vanuit de ledenadministratie:
Dit jaar is het aantal jeugdleden gegroeid binnen onze vereniging, mede door de goed
georganiseerde actie in 2013, door de jeugdcommissie samen met Ruud Baars.
15 nieuwe jeugdleden er bij, da’s niet niks , dus ik zeg: welkom iedereen bij deze leuke
tennisvereniging TV Groetincke!
Kijk ondertussen wel even op je pasje, klopt je foto nog wel?!
Er is een aantal pasjes in omloop, met een foto uit het jaar ‘kruik’ .
Alexandra Louter ontvangt graag een nieuwe pasfoto van jou, deze kan dan meteen
worden gescand voor op je nieuwe pasje (2015).
Naast de jeugdleden hebben zich inmiddels ook al 5 nieuwe seniorleden aangemeld als
nieuw lid. Ook deze mensen heet ik alvast van harte welkom bij TV Groetincke!
Ik wens iedereen een heel plezierig tennisseizoen en alle competitieteams veel succes !
Met een hartelijke groet,
Rob Heiligers.
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Tennisracket of schoenen voor kinderen?
Het kan zijn dat uw kind is gestopt met tennissen. Het kan ook zijn dat uw kind te groot
is geworden voor het eerste racket. Als dat racket toch werkeloos in de kast ligt kunt
u er wellicht een ander nog plezier mee doen. Breng het racket dan even naar een
lid van de jeugdcommissie. Dit geldt ook mogelijk voor tennisschoenen.
Wil uw kind gaan tennissen ?
Maar ziet u op tegen een investering van racket en schoenen en weet u niet zeker of
uw kind het wel leuk zal vinden, neem dan contact op met Gaby Beers van de
jeugdcommissie. Wellicht heeft zij een tweedehands racket en/of schoenen liggen
voor uw kind.

Groetincke open 2014

Dit jaar wordt de 25e editie van het Groetincke open gespeeld
van 7 t/m 15 juni 2014.
Als jij weer mee wilt spelen met dit supergezellige toernooi,
kan je inschrijven vanaf begin april via www.toernooi.nl

www.louterinstallatie.nl
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chten korte berichten korte berichten korte berichten korte berichten korte
Contributiebetaling 2014 / mutaties leden administratie
De contributiebetaling voor dit seizoen wordt weer in twee delen geïncasseerd per
automatische incasso. De eerste helft eind maart en het restant eind mei. Vergeet niet een
wijziging in je bankrekeningnummer op tijd door te geven aan de ledenadministratie. Ook een
adreswijziging dien je daar door te geven (ledenadministratie@tvgroetincke.nl).

Afhalen spelerspasjes
Alle spelerspasjes liggen vanaf zaterdag 29 maart in de kantine. Iedereen wordt verzocht zo
snel mogelijk het pasje op te halen. Dit in verband met het zoekraken van de pasjes die te lang
blijven liggen. De pasjes dienen te worden gebruikt bij het afhangen.

Slaaplijstleden
Je komt op de slaaplijst als je door een blessure het gehele seizoen niet kunt spelen en dit voor
1 november (dus voor het nieuwe seizoen) doorgeeft aan de ledenadministratie. Je betaalt
dan geen contributie en wordt ook niet ingedeeld bij de diensten.
Mocht je in de loop van het seizoen weer willen spelen; even aanmelden bij de
ledenadministratie. Aan het einde van het seizoen zullen we dit bericht nogmaals herhalen.
Opzeggen lidmaatschap moet ook voor 1 november aan de ledenadministratie worden
gemeld: ledenadministratie@tvgroetincke.nl

Wijziging e-mailadres
Om op de hoogte te blijven van al het nieuws van onze club is
het van belang dat de redactie beschikt over het juiste e-mailadres.
Wijziging van je e-mailadres kan je doorgeven op info-tvgroetincke@ziggo.nl.

Volgende clubblad
Het volgende clubblad verschijnt in oktober. Kopij dient daarvoor uiterlijk binnen te zijn op 13
september. Kopij sturen naar info-tvgroetincke@ziggo.nl
Tijdens het seizoen gebruiken we de website www.tvgroetincke.nl om nieuwsberichten te
plaatsen of volgt een aparte e-mail naar alle leden.

chten korte berichten korte berichten korte berichten korte berichten korte

www.lekkerpuh.nl
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Van de bouw- en kantinecommissie
Vorig jaar is met vereende krachten de verbouwing van de keuken afgerond.
Ook vorig jaar is in de jaarvergadering toen goedgekeurd, indien de verbouwing binnen
de begroting zou vallen, het overgebleven bedrag gebruikt kon worden voor een
aanvang van de uitstraling van de achterkant van de kantine. Een wens die al langer
bestond in de kantinecommissie.
Uitgangspunt was daarbij dat glazen kopjes e.d. voortaan opgeborgen kunnen worden in
kasten of lades. Hierdoor worden de kopjes en glazen minder vuil en het geeft een rustiger
uitstraling.
In de Kantinecommissie is verder gediscussieerd of we niet over moeten stappen van
literflessen frisdrank naar kleine flesjes. Aan beide vormen zitten voor- en nadelen.
Inkoop van de kleine flesjes is duurder echter de verspilling is minder. Daarnaast geeft het
een betere uitstraling naar de leden en bezoekers en is de versheid beter gegarandeerd.
Ook het opslaan van kratten is gemakkelijker dan een zak met petflessen in de
opslagruimte. Gekozen is om over te stappen naar de kleine glazen flesjes frisdrank. Dit
betekende wel dat ook de koelruimtes onder de bar aangepast moesten worden.
Alhoewel deze koelcombinatie nog functioneert is deze nagenoeg afgeschreven en is
besloten om deze te vervangen naar een moderner systeem waarin de kleine flesjes
gemakkelijk opgeborgen kunnen worden.
Omdat de verbouwing ongeveer € 5.000,- lager uitviel dan begroot heeft de kantine- en
bouwcommissie in overleg met het bestuur besloten om te bezien of de gewenste
uitbreidingen voor dit bedrag uitgevoerd kunnen worden. Dit is het geval en derhalve is er
besloten om ook deze winter weer het e.e.a. aan de kantine te verbouwen.
Als het volgens de planning verloopt zal bij de opening van het nieuwe seizoen aan de
achterzijde van de bar een kastenwand zijn geplaatst voorzien van diverse lades voor het
opbergen van de spullen.
Ook zal er een nieuwe koelcombinatie onder de bar zijn geïnstalleerd en zal het
afgiftepunt van koffie en andere benodigdheden opgeknapt zijn.
De kastenwand is gemaakt door Max van Baar uit Warmenhuizen die tevens met zijn zoon
lid is geworden van onze vereniging.
Al met al weer een verbetering die het aanzien van de club zal vergroten en hopelijk het
gemakkelijker maken van het schoonmaken van de kantine en de kantinediensten.
Namens de bouw- en kantinecommissie
Jan Kooge
Bert Hoogeboom

www.van-langen.nl
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TENNISLESSEN 2014
Beste leden van TV Groetincke,
Een nieuw tennisseizoen staat weer voor de deur! Het tweede jaar van Robert en Ruud als trainers
van TV Groetincke.
Ruud volgt op dit moment de B-opleiding(vervolgopleiding tennisleraar, waardoor hij tot
speelsterkte 3 mag lesgeven) en ook Robert zit weer vol inspiratie voor het komende seizoen.
Senioren kunnen zich inschrijven via het inschrijfformulier, zie deze link.
Inschrijven voor junioren is dit jaar nog makkelijker. Aangezien ik alle informatie van de leden al
heb, hoeven ze alleen een mailtje te sturen naar ruud.baars@quicknet.nl met hun naam, groepje
waarmee ze willen lessen en de dagen waarop ze beschikbaar zijn(minimaal drie). Alle
aanvullende informatie(kosten etc.) staat op het inschrijfformulier.
Tot op de baan allemaal! We maken er weer een gezellig en leerzaam (les)seizoen van.
Groeten Robert en Ruud
06-55 367 043
www.baarstennisschool.nl
www.facebook.nl/baarstennisschool

www.mastelingtweewielers.nl

www.wildeboer-bouw.nl

www.hansstoop.nl

www.schilderlouter.nl
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STRATEN TENNISTOERNOOI
Beste Groetincke leden,
T.V. Groetincke organiseert voor het eerst een Straten tennistoernooi. Heb jij altijd al eens
samen met je buurman of buurvrouw een team willen vormen en gaan tennissen dan is nu
je kans.
Op 20 april in de middag zullen 4 teams van 10 deelnemers dubbelpotjes spelen tegen
andere straat teams (dus 5 dubbels per team). Je zal dan allemaal 3 keer tennissen en
tussendoor zullen we nog meer leuke activiteiten verzinnen. Een team mag voor maximaal
uit 5 leden van TV Groetincke bestaan en 5 niet-leden.
We zijn voor dit toernooi op zoek naar de teamcaptains onder de T.V. Groetincke leden
die een team gaan samenstellen en als contactpersoon tussen organisatie en team
gelden.
Uiteraard kunnen ook meerdere captains een team gaan formeren. Bedoeling van straten
tennis is dat je de mensen in je directe omgeving benadert, waarvan je denkt dat die wel
eens willen tennissen en mee willen doen. Als het echt niet lukt kan de straal van het
vinden van deelnemers groter worden. Met dit toernooi kunnen we dan een gezellige
middag combineren met het aantrekken van mogelijke nieuwe leden.
Rond eind maart zullen wij leden actief gaan benaderen om teamcaptain te
worden. Weet je al dat dit een mooie taak is die je wilt oppakken, meld je dan bij mij aan
als teamcaptain en geef aan in welke omgeving je je team verwacht samen te stellen.
Zie het onderstaande document voor meer informatie. Als je vragen hebt dan kan je mij
bereiken per email of telefoon.
Veel succes de komende weken met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen.
Groet,
Joost Kraakman
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www.duingroet.nl

