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Beste tennisvrienden,  

Alweer de eerste nieuwsbrief van 2023. 

Met een korte terugkoppeling van de gehouden 

ALV op 14 februari als eerste onderwerp komen 

er een aantal zaken aan bod die we met jullie 

willen delen. 

Veel leesplezier!  

 

Algemene Ledenvergadering 

Op 14 februari heeft de jaarlijkse 

ledenvergadering weer plaatsgevonden met een 

terugkoppeling van het bestuur over de 

activiteiten in 2022 en een verantwoording voor 

de financiele handelingen van 2022. Een 

natuurlijk een doorkijk naar de begroting voor 

2023. Naast het bestuur hebben ook de diverse 

commissies hun kijk op afgelopen jaar en een 

vooruitblik op komend jaar gegeven. 

Als personele wijzigingen zijn besproken en 

vastgesteld dat het penningmeesterschap nog 

steeds een vacature is, dat het voorzitterschap 

verschuift van Bart Mutsters naar Henk 

Schonewille en dat Stefan van der Stroet naar 

volle tevredenheid als trainer bij NTC aan de slag 

is. 

Verhoogde kosten hebben geleid tot een 

verhoging van de contributie naar 165 euro voor 

2023 en naar 175 voor 2024. Dit is een 

contributiebedrag voor lidmaatschap van de club 

ongeacht wat  men wil gaan spelen. 

Voor een meer uitgebreide toelichting zie het 

verslag van de ALV 2023      

 

 

Alcohol reglement 

Zoals al een keer eerder is vermeld heeft de club 

de verplichting om een alcoholreglement te 

hanteren. Kijkend naar wetgeving, 

toepasbaarheid en (on) mogelijkheden heeft de 

kantine commissie een reglement samengesteld 

dat zichtbaar in het clubhuis zal worden 

opgehangen en moet dienen als leidraad voor 

alcoholgebruik. Elk lid van de vereniging heeft de 

verplichting om deze regelgeving na te leven.  

 

Nieuw website 

Zoals jullie misschien al hebben ervaren is Cor 

druk bezig met een nieuwer, moderner jasje voor 

onze website. Op de ALV konden we al een eerste 

indruk krijgen. Nu is deze ook al via de bekende 

internetlink zichtbaar. Nog niet alle informatie is 

overgezet, maar daar wordt druk aan gewerkt. 

 

Beschikbaarheid banen 

Ook zichtbaar is dat de netten op de gravelbanen 

slap hangen en er een grote berg gravel gestort 

is. Tijd voor groot onderhoud.  De grond is 

momenteel ook te zaht om op te spelen dus de 

banen zijn ook niet meer te reserveren to na het 

groot onderhoud. 
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NLDOET 

NLDOET gaat door op 11 maart. De gelegenheid 

om ons park weer op en top gereed te maken 

voor de aanstaande evenementen. 

Je kunt je opgeven via mail info@ntcnijeveen.nl 

 

Personeels aangelegenheden 

Penningmeester 

Er is nog geen nieuwe kandidaat voor de functie 

van penningmeester gevonden. Uitbesteding van 

deze taken extern de club is de volgende stap. Dit 

is een van de redenen waarom we de contributie 

verhoogd hebben. De oproep naar al onze leden 

om mee te denken over een passende oplossing 

blijft zeer dringend staan. Het hebben van een 

penningmeester is een verplichting voor een 

vereniging. 

Een ding is zeker, zonder penningmeester geen 

club !   

Secretaris 

Ap Westera heeft aangegeven dat hij na vele 

jaren ook een einde ziet in deze functie en stopt 

per 2024. Mocht iemand zich als kandidaat zien 

voor deze positie laat het svp horen en meld je 

aan. 

 

Commissies 

Padelcommissie 

Vergunningen zijn rond ! 

En financieel zijn er ook grote stappen gezet. 

Gelukkig wil ondernemend Nijeveen ook 

bijdragen in meer sportbeleving en dragen 

substantieel bij in de vorm van 

bedrijfscertificaten. De afspraak met de 

gemeente over recht van opstal is in een  

 

 

afrondende fase en de padelbouwer kan en wil 

aan de slag.  

Dat we nog meer geld kunnen gebruiken om de 

lening bij de bank zo laag mogelijk te houden mag 

vanzelfsprekend zijn. Dus als je denkt “ik ga daar 

nog wat in betekenen….”   Heel graag !! 

http://www.ntcnijeveen.nl/scripts/formulieren/p

adel 

 

 

Competitie / wedstrijden. 

De voorjaarscompetitie in 2023 wordt gespeeld in 
de maanden april en mei. Opgeven kan helaas 
niet meer. De inschrijving is voorbij. 
 
Voor meer info: 
Ap Westera (ap.westera06@gmail.com). 

 

Toernooicommissie 

Voor de data van de diverse toernooien zie de 

evenementen kalender 2023   

 

 

Onderhoudscommisie 

Er wordt binnenkort weer groot onderhoud 

gepleegd aan de banen. Belangrijk om daarna 

weer fijn te kunnen spelen. De 

onderhoudscommissie is blij dit weer te kunnen 

doen, maar wil extra aandacht vragen voor het 

vegen van de banen na afloop van het tennisspel. 

Om te voorkomen dat er mosgroei plaats vindt is 

het noodzakelijk dat de gehele baan geveegd 

wordt en niet alleen het tennisgedeelte. 

  

De onderhoud ploeg is elke donderdagmiddag 

vanaf 13.00 uur actief op en om de banen en 

hierbij is iedereen die een bijdrage wil leveren 

van harte welkom!!! 

mailto:info@ntcnijeveen.nl
http://www.ntcnijeveen.nl/scripts/formulieren/padel
http://www.ntcnijeveen.nl/scripts/formulieren/padel
mailto:ap.westera06@gmail.com
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Meld je hiervoor even aan op : 

onderhoud@ntcnijeveen.nl 

Voor andere onderhoud activiteiten zoals de 

“klusdagen” vind je de informatie op de website ! 

 

Jeugdcommissie 

Smurfentennis en schooltennis staan al weer op 

het programma even als een aantal andere leuke 

activiteiten.  

Op maandag 17 en donderdag 20 april krijgt 

basisschool de Wel schooltennis. De Gaarlandt is 

op woensdag 10 en vrijdag 12 mei. Op deze 

ochtenden, van 9.00 tot 12.00 uur, zijn alle 4 de 

banen gereserveerd voor schooltennis. Houdt u 

hier rekening mee dat u op deze ochtenden dus 

niet kunt tennissen. U kunt natuurlijk wel even 

komen kijken. 

Trainingen 

Zoals gezegd is Stefan al sinds vorig najaar druk 

bezig om menig tennislid te voorzien van 

technisch en tactisch advies en tips en wil dit 

uiteraard ook voor 2023 gaan doen. 

Middels onderstaande link is het mogelijk om je 

op te geven voor zijn trainingen en zal hij tzt 

aangeven hoe dit schema voor voorjaar en zomer 

2023 in elkaar gaat steken.  

https://www.humantennis.nl/ntcnijeveen 

 

Belangrijke data 2023 
(zie ook overzicht op site) 

 
14 februari Algemene Leden Vergadering 

11 maart NL Doet 

  reserve NL DOET 

01 april  Openingstoernooi 

03 april  Start tennislessen olv Stefan 

 

 

 

Social media 
 

FB:  

https://nl-

nl.facebook.com/NijeveenseTennisClubdeTussen

boerslanden/ 

Instagram: 

https://www.instagram.com/ntcdetussenboersla

nden/ 

En natuurlijk staat er ook het nodige op onze 

website: https://www.ntcnijeveen.nl/ 
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