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ALGEMENE LEDENVERGADERING TV GROETINCKE
op maandag 14 januari
2015 om 20.00 uur in de
Kantine!!

* 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
Donkere dagen... ! ?
In deze tijd van het jaar liggen de banen er
troosteloos bij. Er is natuurlijk wel enige
activiteit, met name TD-mensen, Groenmensen en mensen die je er in deze tijd van
het jaar niet verwacht, zoals tapwacht en
bestuursoverleg met commissies.
Dat brengt mij wel meteen in herinnering,
een heel erg leuke dag meegemaakt te
hebben, tijdens een zeer geslaagd
commissie-uitje !
Na een voor mij eerste keer na mijn aantreden bij Struin (v/h Minkema)
met bbq op het terras over zee uitkijkend, mede georganiseerd door Ben
Van den Brink, was het dit jaar weer eens tijd voor actie met de commissies.
Na ontvangst met iets zeer gesponsord lekkers van Bakker Bakker bij de koffie,
zijn wij richting Groeter zandgat gelopen en daar discgolfcompetitie gespeeld
onder de bezielende leiding van Jan van Assem. Erg leuk om eens te proberen.
Let wel op de verschillende ‘drivers‘ en ‘putters’ (kwamen wij later ook achter)!
Heel goed georganiseerd door Joost Kraakman en nogmaals Ben van den Brink. Dank
daarvoor.
Klaar voor het volgende seizoen? Nee nog niet … er zijn uiteraard wel de vaste
draaiboeken, maar er veranderen ook (bijna) elk jaar weer bepaalde zaken.
Zo is er elk jaar wel weer andere sponsoring, verschillende samenstelling van de
commissies maar ook vaste onderdelen zoals competitie - die erg vroeg begint dit jaar -,
ons Open toernooi en de Seniorendag worden weer georganiseerd. Uiteraard is daar dan
ook nog onze Club, die in augustus – september meestal wordt gespeeld.
Niet minder belangrijk speelt dan ook natuurlijk de Jeugdclub, voorwaar ook een vast
onderdeel en zeer gewaardeerd binnen onze vereniging.
Dit jaar is ook het contract met onze tennisleraar/tennisschool verlengd.
Na een ‘verplichte’ evaluatie hebben wij besloten graag door te gaan met Ruud Baars,
waarbij Ruud aangaf dezelfde insteek te hebben met TV Groetincke. Naast Ruud komt er
een tweede trainer die Ruud graag komt voorstellen tijdens de a.s. jaarvergadering!
Verder moet mij nog wel iets van het hart, en dat is het volgende.
Niet alleen bij onze vereniging, landelijk gebeurt hetzelfde, zien wij een teruggang in
ledenaantal. Dat kan een aantal redenen hebben, die wij wel, of juist niet kennen. Hierbij
een oproep: als u ergens over wilt spreken, wensen , ideeën of anderszins , laat het
alstublieft weten zodat wij er iets mee kunnen doen. Een voorbeeld is wel eens
aangehaald, om het aantal kantinediensten te beperken, iets dat natuurlijk gevoelig ligt
binnen de vereniging! Wij hebben met de kantinecommissie er al over gesproken,
wellicht dat er veranderingen komen in seizoen 2016 ...
In 2015 hebben wij nog afgesproken de verdeling te handhaven, zoals gemeld in de
vorige jaarvergadering.
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Donkere dagen!? Ja, zo vlak voor Kerst weet je dat wel. Lichtpuntjes : ja ook die zien wij
elk jaar gelukkig weer, dus zeg ik: op naar een mooi seizoen 2015!
Tot volgend jaar.
Rob Heiligers

Groet, 11 december 2014.

In memoriam: Laurens Hoogland
Heel recent nieuws, nieuws dat je nooit wilt ontvangen. 5 december 2014,
bereikte mij het bericht dat onze oud–voorzitter Laurens Hoogland de dag
ervoor is overleden. Een onvoorstelbare situatie, een man die wij allen zo goed
kennen is er niet meer.
Laurens hebben wij leren kennen als een enorm gedreven mens, met hart voor
het verenigingsleven en uitvoering daarin. Hij heeft daar dan ook in mijn ogen
zijn sporen verdiend, onder andere door zijn inzet tijdens de renovatie van onze
tennisbanen.
Ook was hij altijd bereid onze vereniging te sponsoren, uiteraard met de meest
heerlijke vis, net binnengebracht bij zijn bedrijf in Harlingen!
Daarnaast was hij natuurlijk ook altijd aanwezig tijdens onze open toernooien en
clubkampioenschappen. Ook tijdens de druk bezochte toss avonden heb ik
hem vaak gesproken en zien tennissen.
Laurens woonde toen in Groet, toen
wij hier kwamen wonen in 2002. Mede
dankzij Laurens en het toenmalige
bestuur konden wij direct aansluiten
binnen onze gezellige tennisvereniging!
Laurens Hoogland, een man met
persoonlijkheid, een oud-voorzitter die
wij niet snel vergeten.
Wij wensen zijn vrouw Esther en zijn
dochters Sophie & Emma sterkte en
kracht in deze moeilijke tijd
Voor altijd in gedachten verbonden
aan onze vereniging, Laurens.
Rob Heiligers
Voorzitter
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Uitnodiging voor:

In dit laatste clubblad van
dit jaar kijken we terug op
2014 met een aantal
jaarverslagen van
commissies.
Het bestuur nodigt ons uit
voor de algemene
jaarvergadering op 14
januari die dit keer in de
kantine wordt gehouden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING TV
GROETINCKE
op maandag 14 januari 2015 om 20.00 uur
in de Kantine

In tegenstelling tot
voorgaande jaren zijn er in
het clubblad geen
financiële stukken bij de
agenda opgenomen. Het
bestuur wil niet dat deze
stukken via de website
openbaar worden en
aangezien het clubblad
digitaal via de website te
lezen is zijn deze stukken
dus apart naar de leden
gemaild.

AGENDA

Veel leesplezier en prettige
feestdagen!
De redactie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Opening
Vaststelling van de agenda
Mededelingen
Notulen jaarvergadering 6 januari 2014
Zonnepanelen
Jaarverslagen commissies
Samenstelling commissies
Samenstelling bestuur en (her)verkiezing
bestuurslid
Rooster van aftreden
Verslag penningmeester en begroting
Verslag bestuur
Verslag kascontrolecommissie
Benoeming kascontrolecommissie 2015
Rondvraag
Sluiting

Toelichting bij de agenda van de ledenvergadering van 14
januari 2015:
Ad 8. Rob Heiligers is aftredend en herkiesbaar.
Volgens artikel 10 van het huishoudelijk reglement geschiedt
kandidaatstelling door de leden d.m.v. inlevering bij de
secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring.
Deze dient te vergezeld te zijn van een bereidheidsverklaring
van de voorgestelde kandidaat. Aanmelding kan
geschieden tot het op deze convocatie vermelde
aanvangstijdstip van de algemene ledenvergadering
Ad 9. Ron Vuur is in 2015 aftredend.
Kees Hoogeboom is in 2016 aftredend
Joost Kraakman is in 2017 aftredend
Ben van den Brink is in 2018 aftredend.
Ad 10. Stukken zijn apart naar de leden gemaild en in
beperkte mate fysiek beschikbaar op ledenvergadering.

www.louterinstallatie.nl
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum

06-01-2014

Aanvang

20.00

Nummer

9

Voorzitter

Rob

Notulist

Ben

Einde

21.36

Aanwezig

37 leden volgens
presentielijst

Afwezig met
afbericht

Plaats

De Duingroet

1.OPENING.
20.04, Rob opent de vergadering.
2.VASTSTELLEN AGENDA.
Agenda wordt vastgesteld.
3.MEDEDELINGEN. Heet hangijzer blijft de kantineopenstelling en kantinediensten, met het
teruglopende ledental wordt het steeds moeilijker om de diensten vol te krijgen, misschien
moeten we kijken naar “daldagen” waarop we minder diensten indelen.
Piet Dalenberg zegt dat de technische dienst op maandag, woensdag en vrijdag
ochtenden aanwezig is en op deze dagen de dienst kan waarnemen. Verder zijn de
zondagen buiten de competitie en toernooien erg rustig.
Hanneke wil eigenlijk vandaag een oplossing forceren, voorstel is dat de leden met de
beginletter van hun naam van A t/m K dit jaar 4 diensten doen, en de leden met de
beginletter L t/m Z dit jaar drie diensten en volgend jaar vice versa. Dit voorstel wordt door de
vergadering aangenomen. Deze beslissing moet wel naar de overige leden
gecommuniceerd worden. Via de mail wel vragen om leesbevestiging.
4.NOTULEN JAARVERGADERING 2013.
De notulen van de vergadering van 7 januari 2013 zoals gepubliceerd op pagina 7,8,9 en 10
van de Info worden zonder op of aanmerkingen vastgesteld.
5. JAARVERSLAGEN COMMISSIES.
 Redactiecommissie: Om de info digitaal te verspreiden is een goed idee, het is wel
moeilijk om voldoende copy te krijgen daarom gaan we terug naar 3 exemplaren op
jaarbasis, nieuwtjes meer via de website verspreiden of een nieuwsbrief publiceren.
Graag anekdotes naar de redactie.
 Het decembernummer van de info gaan we verspreiden als hard copy. De colofon
wordt niet volledig gepubliceerd i.v.m. open source
 Wedstrijdcommissie: Petra heeft geen bijzonderheden. Bertie stopt, er waren dit jaar 3
kampioensteams
 Jeugdcommissie: Er is ledenverloop 20 nieuwe leden maar ook 12 opzeggingen
Clubkampioenschappen eind augustus plannen. Met Hemelvaart een 1 dags
toernooi voor de oudere jeugd van 12 t/m 17 jaar de jeugd speelt t/m november.
 Opentoernooicommissie: Judith meldt dat er geen bijzonderheden zijn. Het Toernooi is
goed verlopen, wel minder mensen maar wel vol mede hierdoor is er niet uitgeloot,
wel wat last van Bergen met een nieuw toernooi.
 Kantine commissie: Anja Plomper, Ellen Bakker en Johan Leek verlaten de commissie,
als nieuw lid komt Ans de Rooy, neemt Anja’s taken over. Hanneke en Jeroen nemen
de taken van Johan Leek over. Een idee is om eventueel AOW’ers in te zetten voor
overdag. In de info worden alle op- en aanmerkingen over de vindbaarheid van de
spullen behandeld.
 Technische dienst; Piet meldt dat er bij de technische dienst geen bijzonderheden te

Actie
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melden zijn, Peter Laan is nieuw lid.
Groencommissie. Geen gekke dingen te melden. De opkomst voor de groendienst is
beter, er staan geen grote projecten op stapel.
Webmaster: Ans wil de E-mail lijst actualiseren en de inlogcodes versturen. Alexandra
zou van deze geactualiseerde lijst een kopie moeten krijgen. Er zou nog wat actiever
gezocht moeten worden naar adverteerders voor de website. Bedrijven moeten
bezocht worden door de PR verantwoordelijke, Ans zou hier nog een brief van krijgen
maar heeft deze tot op heden nog niet ontvangen.
De tennisleraar: Ruud is tevreden over de samenwerking hij vindt dat we een leuke
vereniging hebben en wil graag doorgaan.
Lief en Leed: Betsie is afwezig.
Ledenadministratie: Na 36 jaar geeft Grada de verantwoordelijkheid hiervoor door
aan Alexandra. Cees Beemsterboer draagt Grada voor als erelid, de vergadering
neemt deze voordracht over en geeft Grada groot applaus.
Bouwcommissie: Jan Kooge meldt dat de bar wordt aangepakt, een en ander
binnen het budget. Kantine is bijna klaar.

6.SAMENSTELLING COMMISSIES: Is al behandeld in de verslagen.
7. SAMENSTELLING BESTUUR:
Ben van den Brink is aftredend en herkiesbaar er zijn geen tegenkandidaten en is herkozen
Bestuur blijft ongewijzigd, Joost is benoemd tot vice voorzitter
8. ROOSTER VAN AFTREDEN:
Rob Heiligers is in 2014 aftredend en herkiesbaar
Ron Vuur is in 2015 aftredend.
Kees Hoogeboom is in 2016 aftredend
Joost Kraakman is in 2017 aftredend
Ben van den Brink is in 2018 aftredend.
9. VERSLAG PENNINGMEESTER EN BEGROTING:
We zijn dit jaar €3600,00 in de plus geëindigd met name de renovatie van baan 3 en 4 was
een tegenvaller die niet begroot was. De begroting was aangenomen zoals ingebracht door
Kees.
10. VERSLAG KASCOMMISSIE:
Rob Hoogcarspel doet verslag, de commissie was onder de indruk van de uitstekende
rapportage van de penningmeester en zijn accurate boekhouding. Er zijn geen
onregelmatigheden aangetroffen. De kascommissie nodigt de vergadering uit om decharge
te verlenen, de vergadering verleent deze.
11. BENOEMING KASCOMMSSIE 2015.
Rob neemt afscheid, Theo Schotvanger zal samen met Richard Leeman de nieuwe
commissie vormen. Ruud van Meenen is reserve lid.
12. RONDVRAAG:
Bert Hoogeboom wil graag meer duurzaamheid in de vereniging zoals groene energie, LED
verlichting. Bestuur heeft een en ander onderzocht maar de subsidiepot is leeg. We zijn wel
aan het onderzoeken of zonnepanelen haalbaar zijn. Theo Schotvanger gaat dit verder
onderzoeken.
Hanneke meldt dat de datum voor het seniorentoernooi 27 juni zal zijn.
Martin de Leeuw is tevreden met de huidige ballen die beter zijn dan de vorige.
Marc vraagt of er door de gemeente wordt gecontroleerd op naleving van het alcohol
beleid. Hanneke verwacht wel controle.
Grada vraagt naar kaartjes voor de losse verhuur van de tennisbanen.
Pieter vraagt zich af welke energieleverancier we hebben want hier is geld mee te verdienen
met de zogenaamde Green Choice.
Petra complimenteert Ruud met zijn organisatie van de jeugdtennisdagen, deze waren zeer
goed georganiseerd.
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13. Om 21.36 sluit Rob de vergadering en nodigt de leden uit om nog enkele Nieuwjaars
borrels te drinken.

www.lekkerpuh.nl
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chten korte berichten korte berichten korte berichten korte berichten korte
‘Verkoop’ kantinedienst
Recent is het volgende besloten door de kantinecommissie in samenspraak met het
bestuur:
Vanaf ingang seizoen 2015, te weten 1 april 2015, is het niet meer toegestaan
kantinediensten te ‘verkopen’ aan niet–leden van onze tennisvereniging.
Als u uw kantinedienst door iemand anders wilt laten draaien, dan zijn daar een aantal
leden voor te benaderen, een lijst hangt op het bord in de kantine.

Inschrijving kantine- groen- en schoonmaakdiensten
Inschrijving vindt plaats in de kantine op:
- Zaterdag 24 januari van 9.30 tot 12.30 uur
- Vrijdagavond 6 februari van 19.00 tot 21.00 uur
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.

Beëindiging lidmaatschap /
Adreswijziging / Verandering van bank- of gironummer
Adres: ledenadministratie Groetincke, Gruttoweg 12, 1873 JC GROET,
ledenadministratie@tvgroetincke.nl
Tevens adreswijziging en verandering van bank- of gironummer i.v.m. automatische
incasso.

chten korte berichten korte berichten korte berichten korte berichten korte
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Terugblik tennisleraar
Ook op het tweede seizoen van Baars Tennisschool bij TV Groetincke kijken we met een
positief gevoel terug.
Steeds meer leden weten de weg naar de tennisleraar te vinden en daar zijn we
uiteraard blij mee.
Met de jeugd gaat het overwegend goed. Robert en ik proberen de jeugdige spelers
aan te moedigen aan activiteiten binnen en buiten de club mee te doen.
Er is een vaste kern spelers die qua niveau jaarlijks flinke stappen maakt en aan meerdere
toernooien mee doet. Daar achter is een groep spelers die vooral tennist voor zijn plezier
en ook deze groep proberen we door plezierige trainingen te behouden voor de
vereniging. Het aantal jeugdleden loopt jaarlijks wel iets terug en binnenkort zullen we om
tafel gaan om dit onderwerp te bespreken.
Vanuit mijn werkzaamheden voor de KNLTB (ik verzorg workshops ledenwerving & behoud
en ben actief als verenigingsadviseur), heb ik veel ervaring met het werven van leden en
volgend seizoen liggen hier weer kansen. Vanwege beperkte middelen(vrijwilligers en
geld) is het maken van keuzes belangrijk. Ligt de focus op het werven van senioren of juist
de jeugd? Ledenwerving of het behouden van de huidige leden? Zo kan een gevarieerd
activiteitenaanbod voor de huidige leden ook een aanzuigende werking op nieuwe
leden hebben. Als club kun je beter één ledenwerf activiteit heel goed doen, dan drie
net niet evenementen.
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Verder zijn er het afgelopen jaar wat strubbelingen geweest met sommige jeugdgroepjes.
Uniek aan Groet is dat de trainer altijd bedankt wordt voor de les en dat wordt altijd erg
gewaardeerd door de trainer. Dit is een vorm van normen&waarden die kinderen hier
meekrijgen vanuit hun ouders. Voor volgend seizoen zouden de jeugdcommissie en de
tennisschool in een open sfeer het gesprek aan gaan met alle ouders. Het doel van dit
gesprek: Hoe kunnen we de activiteiten en lessen bij TV Groetincke (nog) plezieriger
maken voor de kinderen? Meer informatie hierover volgt.
Voor volgend seizoen staan er een aantal nieuwe zaken op de planning. Zo zijn we
achter de schermen druk bezig de inschrijvingsprocedure te automatiseren en komt er
een nieuwe trainer bij om mij te assisteren. Robert gaat komend jaar via zijn werk bij Reaal
een cursus volgen, waarmee hij in de avonduren druk zal zijn. Hierdoor is hij niet meer in
de gelegenheid om bij TV Groetincke lessen te verzorgen.
Baars Tennisschool kijkt nu al uit naar volgend seizoen!
Groeten Ruud en Robert

Inschrijfformulieren tennisles 2015
Beste leden van TV Groetincke,
De tennisschool is druk bezig om de inschrijvingsprocedure voor volgend seizoen te
automatiseren. Hierdoor zullen de administratieve lasten voor Ruud aanzienlijk afnemen.
De leden, die vorig seizoen hebben gelest, zullen een persoonlijke link ontvangen
waarmee ze zich kunnen inschrijven. Op mijn website hebben ze dan een pagina waar al
hun gegevens al in staan. Ze hoeven alleen maar hun beschikbaarheid en lesgroepje in
te vullen.
Leden die voor het eerst les willen, kunnen het algemene inschrijfformulier op de website
gebruiken.
Vooralsnog is het allemaal nog niet operationeel, dus nog even geduld.
Voor volgend seizoen dus geen papieren inschrijfformulieren meer, maar alles via de
website van Baars Tennisschool.
Tot volgend seizoen!
Met vriendelijke groet,
Ruud Baars
06-55 367 043
www.baarstennisschool.nl

www.van-langen.nl
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Verslag groencommissie
Ieder jaar wordt in maart al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden om het
park in optima forma te hebben als we begin april “de wei” weer ingaan. Daar is flink wat
werk voor te verzetten, enerzijds door de technische dienst met hun hulptroepen en
anderzijds door de groencommissie met de mensen die zich voor één van de twee
zaterdagen opgegeven hebben.
Als we geen 8 mensen op de lijst hebben vullen we de lijst aan met die mensen die op de
heren seniorenlijst staan. Meestal gaat dat goed en kunnen we met een volle ploeg aan
de slag. Het park wordt van het verstorven groen ontdaan dat in de winterperiode is
ontstaan. De perken worden onkruidvrij gemaakt en de straten geveegd. Roosters die vol
gravel zitten worden weggehaald en schoon teruggelegd. Eventueel wordt het eerste
gras gemaaid en die struiken die nog niet gesnoeid mochten worden voor de winter
worden alsnog gekortwiekt.
Als er tijd over is gaan we door de singel om losse takken weg te halen en de al te
opdringerige takken af te zagen. Soms zijn de kaboutertjes ons al voor geweest, die zijn
wel eens wat ondeugend in het donkere jaargetijde, maar ze doen wel veel goed werk.
Als het tennisseizoen dan gaande is dan rekenen we ook graag op 8 mensen per
groendienst, ook wel terreinschoonmaakdienst genoemd. Het is tenslotte schoonmaken
wat we doen op de dinsdagavond eens in de twee of drie weken. Precies hetzelfde als
dat de dames senioren op de maandagavond doen, maar zij doen het in de kantine. De
scheiding langs genderlijnen is nog steeds heel traditioneel in onze club. Het maakt het
wel makkelijker om de indelingen te doen als we ongeveer evenveel dames als heren in
de club hebben. Alhoewel, er zijn nog steeds heren senioren die denken dat ze
gevrijwaard moeten worden van groendiensten, om uiteenlopende redenen maar toch
ook weer dezelfde: ik heb al veel gedaan voor de club en ik help ieder voorjaar de
technische dienst of ik heb eens kascontrole gedaan of een winddoek aan het hek
betaald. Ze melden zich niet af maar blijven gewoon weg, achten zich al verdienstelijk
genoeg geweest.
Om voor eens en altijd van dat geharrewar af te zijn, heeft de groencommissie het
bestuur om een lijst gevraagd van die leden die inderdaad jaarlijks of juist dat jaar al flink
wat werk voor de club verzet hebben, op welke wijze dan ook. Die lijst kan van jaar tot
jaar wijzigen maar moet per begin februari bekend zijn. Alle heren senioren die niet op die
lijst staan worden geacht een terreinschoonmaakdienst te doen, analoog aan dat wat
de dames verplicht zijn te doen.
Zij die niet komen zullen schriftelijk een boete krijgen, gestuurd door de groencommissie,
te innen door de penningmeester. Komend jaar dus klip en klaar: niet verzaken maar
komen maar.
Verder zal er een lijst komen van invallers. Voor hen die op het laatste moment verrast
worden door omstandigheden dat ze echt niet kunnen en ook geen vervanger kunnen
krijgen door te ruilen, is er dan de mogelijkheid om tegen een vergoeding deze
invalkracht voor hen de groendienst te laten doen. Let dus op de uitgave van het
bewaarboekje dat in 2015 uitkomt waarin zowel de indeling als de betaalde
invalkrachten staan. Noteer niet alleen de kantinedienst maar blader door het boekje en
schrijf meteen de eventuele groendienst op in je eigen agenda.
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Dan nog wat vrolijker nieuws. De versterking die we in het team hebben gekregen van
hovenier Frank Blom is een krachtige: met de ervaring en inzichten van Frank voor wat
betreft beheer van groene zaken kunnen we de zaken efficiënter – zo niet beter –
aanpakken. In februari gaat al een groep aan de gang in de singel, onder het
deskundige oog van Frank zal dan gezaagd en gesleept gaan worden. Verder is er een
onkruidbestrijdingsplan voor de groensingel afgesproken zodat er straks zonder risico weer
ballen gepakt kunnen worden, zonder een klap van een berenklauw te kunnen krijgen.
We hopen al met al in het komende seizoen weer hetzelfde te kunnen horen wat de
bezoekende teams ons de laatste jaren steeds laten weten: wat ligt jullie park er mooi bij,
zo verzorgd en mooi aangekleed. En inderdaad, dat is belangrijk. Het oppervlak van een
tennisclub bestaat deels uit banen, maar voor een minstens zo groot deel uit alles wat er
omheen ligt.
Op naar 2015 voor een gezellig groen seizoen!
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Groetincke Open 2014
Dit jaar was de 25e editie van het Groetincke Open
toernooi. We kunnen terugkijken op een zeer goed
geslaagd toernooi. Ons toernooi werd gehouden van
zaterdag 7 juni tot en met zondag 15 juni. Een drukke
week voor vele deelnemers in verband met
Pinksteren, Meidenmarkt, Indian Summer en het WK
voetbal. Ondanks deze evenementen was ons
toernooi toch weer druk bezocht. Totaal deden er dit
jaar 271 deelnemers mee en zijn er in totaal 213
wedstrijden gespeeld. De weergoden waren ons
goed gezind waardoor wij alle partijen buiten hebben
kunnen spelen.
Helaas waren er net als voorgaande jaren weinig aanmeldingen voor de dames enkel
categorie 5 en 6. Hierdoor zijn er geen partijen gespeeld in deze onderdelen. Hetzelfde
geldt voor de dames en heren enkel 7 35+ categorieën. Wij hopen dat we voor volgend
jaar meer inschrijvingen zullen ontvangen in deze onderdelen, zodat hierin ook mooie
partijen gespeeld kunnen worden.
De tweede zaterdag van het toernooi hadden we een leuke feestdag. We hebben
gezellig een hapje en een drankje genomen samen met de sponsors en oud
commissieleden. Met z’n allen hebben we genoten van de spectaculaire demonstratie
partij verzorgd door onze tennisleraar Ruud Baars. De dag hebben we afgesloten met
een spannende verloting. Helaas was onze super lootjesverkoper Mark niet aanwezig bij
de verloting, maar Stef en Linsey hebben dit samen ook tot een groot succes gebracht.
Volgend jaar zal ons Open toernooi zoals altijd weer gespeeld worden in week 24, dit zal
zijn van zaterdag 6 tot en met zondag 14 juni 2015.
Tot volgend jaar!!
De Groetincke Open Toernooi commissie 2014
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Verslag kantinecommissie
Hierbij even een update vanuit de kantinecommissie met zaken die afgelopen jaar
gespeeld hebben en vooruit blikken op het nieuwe seizoen
Begin van het seizoen hebben we de nieuwe kantine opstelling in gebruik genomen. Voor
iedereen natuurlijk even wennen waar één en ander staat. Op de nieuwe achterwand
met de nieuwe kasten en de nieuwe barkoelkasten hebben we veel positieve reacties
gekregen. Ook de switch van grote flessen frisdrank naar kleine flesjes is over het
algemeen positief ontvangen. Gelukkig hebben we ook genoeg opbouwende kritiek
gekregen over o.a. de vindbaarheid van de spullen. Deze kritiek nemen we ter harte en
we zullen waar mogelijk zaken anders gaan organiseren.
Naar aanleiding van het teruglopende aantal seniorenleden is er vorig jaar in de
jaarvergadering afgesproken dat leden eens in de 2 jaar i.p.v. 3 diensten 4 diensten
ingeroosterd zullen krijgen. We begrijpen dat dit een zwaardere belasting is van onze
leden. Ook voor het komende jaar is de verwachting dat het ledenaantal zal dalen en
dat er weer minder leden zijn om alle diensten te draaien. Als commissie zullen wij ook
kritisch kijken waar er diensten geschrapt kunnen worden en of dubbele diensten
omgezet kunnen worden naar enkele diensten. Daarnaast zijn wij met het bestuur in
gesprek of verdere maatregelen nodig zijn. Ons streven is om de belasting van de leden
niet hoger te maken dan dat die nu is.
De taken binnen de commissie zijn dit jaar een beetje verschoven en ook de personele
bezetting is wat gewijzigd. Jeroen en Hanneke Stam hebben aangegeven een stapje
terug te willen gaan doen. Zij blijven de kantine indeling doen maar zullen de rest van de
taken wat meer proberen af te stoten. Britt ten Hoopen heeft de inkoop overgedragen
aan Ans Zwaard. Britt blijft wel lid van de commissie. Daarnaast heeft Claudia van Assem
zich aangeboden om de commissie te versterken.
Dit jaar zijn er vooralsnog geen verdere verbouwplannen. De bouwcommissie is nog niet
opgeheven maar neemt na 3 jaar flinke verbouwingen een winter sabbatical.
Namens de Kantinecommissie
Bert Hoogeboom

www.mastelingtweewielers.nl

www.wildeboer-bouw.nl

www.hansstoop.nl

www.schilderlouter.nl
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Geachte Ouders,
Om de jeugd te stimuleren en enthousiast te maken voor de tennissport bieden wij
verschillende activiteiten aan gedurende het seizoen. Vanaf seizoen 2015 voegen we daar een
verplichte activiteit aan toe voor alle jeugdleden die ook tennisles hebben: het meedoen aan
de jeugdcompetitie.

Jeugdcompetitie en tennisles
De motivatie van kinderen voor tennisles en voor tennis wordt voor een groot deel gevoed
door het spelen van wedstrijden. Door naast tennisles -van onze gewaardeerde trainer Ruud
Baars - ook competitie te spelen, krijgen ze die kans. We hopen zo op nog meer enthousiaste
jeugdspelers!
Daarnaast leren de kinderen tegelijkertijd in teamverband te spelen en de lessen in praktijk
te brengen.
Kortom: heb je tennisles dan speel je automatisch ook competitie. Feitelijk net als bij
voetbal, hockey e.d. , als je training volgt dan doe je ook mee aan de wedstrijden.*
Hieronder de categorieën waarin de kinderen spelen, speeldata en tijden. Bij de kleuren
rood en oranje kan een kind een keer uitvallen wanneer hij verhinderd is. Voor groen geldt
dat er in overleg een speelschema wordt gemaakt door de begeleider.

Rood:
Leeftijd: t/m 9 jaar spelen op miniveld
9 keer per jaar op de eerste zondag van de maand team minimaal 1 persoon
Aanvang 09.00 duur max. 2 uur.
Alleen enkels wie het eerst bij de 7 is.
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Oranje:
Leeftijd: 9 t/m 11 jaar spelen op ¾ veld
9 keer per jaar op eerste zondag van de maandag, team minimaal 2
Aanvang 09.00 duur max. 3 uur
Enkels en dubbels wedstrijd gaat om 2 gewonnen tie-breaks.

Groen:
Voorjaar, najaar of wintercompetitie
Leeftijd: 10 t/m 12 spelen op heel veld
7 keer per competitie op woensdag middag, team minimaal 4 kinderen
4 enkels en 2 dubbels wedstrijd gaat om 2 gewonnen sets van 4 games

*Mocht er een dringende reden zijn waarom uw kind geen competitie kan spelen,
laat het dan weten.

Gr de Jeugdcommissie

www.duingroet.nl

