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ALV
Op 22 februari werd in ons clubhuis de Algemene Leden Vergadering gehouden. Ruim 40 leden bezochten
deze ALV. Het bestuur met Tine te Brömmelstroet, Theo Stok, Derick Coops, Frans van Elk en voorzitter Jos
Brom nam afscheid na zeer veel jaren van grote inzet voor de vereniging. Alleen Derick Coops blijft in het
nieuwe bestuur, onder leiding van voorzitter
Theo van Amersfoort, de penningmeester. Verder
vervult Paulus Jansen het secretariaat, Peter
Hagenaar is de parkbeheerder, Anouk
Migchelbrink verzorgt de communicatie en Theo
van de Pavert beheert het clubhuis. Het oude
bestuur werd gedechargeerd voor haar
(financieel)beleid. Nardy Kok sprak namens de
leden woorden van dank aan het adres van Jos en
Frans. Theo van Amersfoort dankte als nieuwe
voorzitter alle vertrekkende bestuursleden voor
hun inzet gedurende vaak zeer veel jaren.
AMBITIES
Het nieuwe bestuur springt op een rijdende trein. De vereniging draait, gemaakte afspraken worden
nagekomen, ingezet beleid zal worden uitgevoerd. Toch zullen er ook veranderingen komen. De nieuwe
bestuursleden hebben met elkaar ambities uitgesproken die in de komende tijd verder vorm moeten krijgen.
Zo zullen we alles op alles moeten zetten om er nieuwe leden bij te krijgen, zal er onderzoek gedaan worden
naar de mogelijkheden om padelbanen aan te leggen, willen we naar
uitbreiding van het aantal teams dat aan competities meedoet en
willen we weer clubkampioenschappen organiseren. Nieuwe leden
moeten een warm welkom krijgen bij onze vereniging, daartoe lijkt
het onder andere van belang om toch weer een Toss-avond te
organiseren. Gekeken gaat worden of het mogelijk is om het clubhuis
beter te benutten. De binding van de vereniging met de jeugd en hun
ouders is van essentieel belang voor de toekomst van de vereniging,
het bestuur zal daar zeker initiatieven voor ontwikkelen.
COMMUNICATIE
In een vereniging als die van ons is het heel erg belangrijk dat de leden optimaal kunnen doen waarvoor ze lid
zijn geworden, tennissen. Daarnaast wil het nieuwe bestuur de betrokkenheid van de leden bij de vereniging
vergroten door goed te communiceren. In de Nieuwsbrief zullen we de leden steeds zo actueel mogelijk
informeren over wat er in de vereniging gebeurt. We willen, door een aantrekkelijke website en een frequent
gebruik van social media ook naar buiten ons gezicht laten zien. Het bestuur doet een dringend beroep op alle
leden om mee te doen aan de activiteiten die worden georganiseerd. En niet te schromen om contact op te
nemen als er vragen en/of ideeën zijn. Vele handen maken licht werk en de vereniging is van ons allemaal!
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ADMINISTRATIE
Binnenkort gaan we de mogelijkheden, voordelen en nadelen bekijken van het overdragen van de
ledenadministratie aan de KNLTB. Het bijhouden van die administratie vereist nogal wat registratie en
communicatie. Nog mooier is het natuurlijk als één van onze leden die ledenadministratie op zich zou willen
nemen. Graag aanmelden bij Paulus Jansen.
Verder gaan we in het verlengde van het opknappen van de kantine ook de bezem eens stevig door de kasten
in de bestuurskamer halen. Net als thuis zal er vast een heleboel naar zolder kunnen. De voor de geschiedenis
van de vereniging belangrijke stukken blijven natuurlijk bewaard maar dat kan ook elders in ons clubhuis.
Daarnaast zoeken we nog een lid dat zich gaat ontfermen over de voorraad tennisballen van de club. Dit werd
altijd gedaan door de voorzitter van de Technische Commissie, Theo Stok. Die Technische Commissie bestaat
als zodanig niet meer, maar haar taken en verantwoordelijkheden vragen weldegelijk nog enige aandacht. Eén
daarvan is dus de zorg voor de ballen. Deze zijn bestemd voor trainingen, toernooien en speciale activiteiten.
Controle van de kwaliteit, aanschaf i.v.m. vervanging, registratie van uitgifte en inname en bepaling van prijzen
voor interne verkoop behoren tot de belangrijkste activiteiten/taken. Je bent er bepaald niet dagelijks mee
bezig. Als je het leuk lijkt om deze taak voor onze vereniging uit te voeren, neem dan contact op met Theo van
Amersfoort, hij zal je verder alles uitleggen.
CLUBHUIS
Zoals sommigen van jullie al gemerkt hebben zijn we sinds kort overgestapt naar de wijn van Wijnhandel
Schoemaker. Deze wijnhandel heeft tijdens de competities en de afgelopen open toernooien ons al voorzien
van zijn verschillende mooie wijnsoorten. Omdat wij hier veel positieve reacties op hebben gekregen, was het
voor ons een goede reden om over te stappen naar de wijn van
Schoemaker. Met meer kwaliteit kunnen we alleen maar
winnen. Het leven is veel te kort om slechte wijn te drinken.
Naast flesjes bier kunnen we binnenkort weer genieten van een
heerlijk tapbiertje. Omdat we in het verleden ook gebruikt
hebben gemaakt van een tap installatie, maar dit het nodige
onderhoud met zich meebracht, zijn we nu uitgekomen op de
Blade tap van Heineken. Deze vergt nagenoeg geen onderhoud
en omdat de inhoud van een vaatje 8 liter bedraagt denken wij
dat dit voor onze vereniging een ideaal systeem is.
Verder hebben we ook nog een aantal flesjes speciaal bier
aangeschaft waaronder Leffe Blond en Affligem Witbier, dit
willen we tijdens warme dagen nog uitbreiden met een Rosé
biertje. Uiteraard hebben we ook nog verschillende soorten flesjes frisdrank en Radler 0.0 en 2.0 en gaan we
bekijken of er behoefte is om alcoholvrij bier aan deze lijst toe te voegen. Om dit alles compleet te maken
hebben we ook weer een portie bitterballen of een bittergarnituur op het menu staan. Wij hopen met deze
vernieuwingen en aanpassingen van jullie tennisavond, een avondje uit te maken. Veel plezier en geniet ervan!
PARK
Het park ligt er weer prachtig bij, dankzij de mannen die buiten, iedere week hun best doen om alles weer
goed te verzorgen. Op die manier is het voor iedereen prettig tennissen bij onze vereniging.
Ook binnen in het clubhuis heeft een deel van de opfrisbeurt inmiddels plaatsgevonden. De plafonds in de
keuken, bestuurskamer, hal en toiletten zijn gewit.
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HET ONTDOOI TOERNOOI
De start van dit bestuur was te laat om nog voor de start van de voorjaarscompetitie een Bokkendag of
Geitendag te organiseren. Wellicht volgend jaar beter. Toch is er behoefte om de wintertijd af te sluiten met
een gezellige toernooidag. We hebben die deze keer
Het Ontdooi Toernooi genoemd, na de winter treedt
de dooi weer in en het voorjaar begint. Maar ook
samen “ontdooien”, kennismaken, tot elkaar komen,
elkaar iets gunnen en respecteren. Introducees zijn
van harte welkom in onze leuke vereniging in een
prettige sfeer.
Het Ontdooi Toernooi organiseren we op zaterdag 30
april. De precieze aanvangstijd laten we nog weten en
hangt ook van het aantal deelnemers af. Alle
deelnemers tennissen, soms met een handicap en
afsluitend met een rondje IJsselweide.
Van begin tot 20.00 uur ’s-Avonds is er wat te drinken, te snoepen en afsluitend ook te eten. Consumpties na
die tijd zijn voor eigen rekening. Deelname voor leden kost €25,- en voor introducees €15,- Deze prijzen zijn
dus inclusief eten en drinken tot 20.00 uur. Opgeven kan in het clubhuis op het prikbord of per WhatsApp
en/of mail naar Theo van Amersfoort. We zien alle leden graag meedoen op dit toernooi en verwelkomen je
graag.
COMPETITIE
Aan de Voorjaarscompetitie wordt dit jaar deelgenomen door twee teams.
Gemengd dubbel 17+ vrijdagavond 2e klasse
Inge Meuleman, Natalja Schepers, Wietske van Dijk, Frank Bourgondiën, Hidde Wieben
Dames dubbel 17+ vrijdagavond 2e klasse
Anita Gerritsen, Anouk Migchelbrink, Jolanda Hettinga, Linda Langstraat, Marja Schurink, Rinet Ebbers,
Yvonne van de Pavert
Aan de Zomeravondcompetitie wordt ook deelgenomen met twee teams.
Gemengd dubbel 17+ woensdagavond 3e klasse
Jolanda Hettinga, Natalja Schepers, Yvonne van de Pavert, Berny ten Brincke, Jeroen Hettinga, Popke
Gruisinga
Gemengd dubbel 17+ woensdagavond 3e klasse
Anita Gerritsen, Linda Langstraat, Marja Schurink, Rinet Ebbers, Guus Tinnevelt, Peter Hagenaar

We roepen onze leden op om onze teams te komen aanmoedigen, spelen met publiek maakt het tennissen
nog veel leuker. Dat geldt voor de senioren- maar vooral ook voor de jeugdteams.
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JEUGD
Het zomerseizoen is in aantocht, vanaf april starten wij met de nieuwe lescyclus en graag brengen we jullie op
de hoogte van de komende activiteiten en ontwikkelingen:
TENNISLES ZOMERSEIZOEN
Vanaf maandag 4 april starten wij met de nieuwe lescyclus, totaal 18 lessen. De lessen vinden weer plaats bij
LTC De IJsselweide, waarbij we bij slechte weersomstandigheden altijd uit kunnen wijken naar de tennishal bij
Kei-Fit Gendringen. De indelingen van de tennislessen staan hieronder. Heb je vragen, dan kun je terecht
bij tennis@kei-fit.nl.
VRIENDJES & VRIENDINNETJES MAAND
In april is het vriendjes- en vriendinnetjesmaand bij LTC De IJsselweide voor alle tennisjeugd. Nodig al jouw
vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes en andere familieleden uit en overleg met de tennisleraar
wanneer hij/zij mee kan doen in de tennisles. Samen maken we er een tennisfeestje van!
KNLTB VOORJAARSCOMPETITIE
Dit jaar zijn wij actief met 7 jeugdteams, supergaaf! De teams zien er als volgt uit:
•
•
•
•
•
•
•

LTC De IJsselweide 1 – Rood 1: Thijn Ankersmit, Eva de Groot, Owen Beukelaar, Valesca Willemsen
LTC De IJsselweide 1 – Oranje 1: Gaby van Aalst, Sylvie Diks, Lise Navis, Kim Steentjes, Feline Verholt,
Louise Oud
LTC De IJsselweide 2 – Oranje 1: Tom Buurman, Stijn Buurman, Mats Roes
LTC De IJsselweide 1 – Groen 2: Mees Klunder, Puck Klunder, Senn Agelink, Fien Marneth, Esma
Bacqi
LTC De IJsselweide 1 – Junioren t/m 14 jaar: Cas Jansen, Job Berendsen, Floor Jansen, Julia Oud
LTC De IJsselweide 2 – Junioren t/m 14 jaar: Mirthe Raben, Elyn Pol, Jade Jansen, Froukje Kessels
LTC De IJsselweide 1 – jongens t/m 17 jaar: Seppe Wieben, Brett Cilessen, Morris Putman, Rimano
Bakker, Floris de Boer

Wil jouw zoon/dochter ook competitie spelen, maar staat zijn/haar naam er nog niet tussen? Neem dan
contact op via tennis@kei-fit.nl. Wij wensen alle spelers heel veel tennisplezier!
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Beste leden van LTC de IJsselweide,
Indoor-tennis
Jullie zijn van harte welkom om (bij regenachtig weer) binnen in de tennishal te komen tennissen. In de periode
van 1 mei tot 1 september kun je als LTC de IJsselweide lid tegen een gereduceerd tarief van €4,- per persoon,
per uur, een indoor tennisbaan reserveren bij Kei-Fit.
Dutch-Bowl
Afgelopen december 2021 is het internationale jeugd tennistoernooi Dutch Bowl na één speeldag geannuleerd
vanwege de lockdown. Het toernooi wordt ingehaald op zondag 15 mei t/m zondag 22 mei 2022. Iedereen is
van harte welkom om de nieuwe talenten te aanschouwen, toegang is gratis!
Tennistrainingen
Alle tennistrainingen, zowel voor jeugd als senioren,
kunnen altijd doorgaan (buiten of binnen). Wil je
graag meer informatie over tennistrainingen? Maak
kennis met Paul, Jacco & Tim. Alle informatie staat op
de website: www.kei-fit.nl/tennisaanbod
Met sportieve groet,
Tim Tenten

AGENDA 2022
• 30 april
• 5 – t/m 11 september

Het Ontdooi Toernooi
LTC de IJsselweide Open

Ben je verhuisd, is je emailadres aangepast of heb je een andere wijziging? Breng ons op de hoogte!
ltcleden.deijsselweide@gmail.com
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SMASH
Smash, alle zin en onzin in één klap geserveerd.
Door het oog van de naald!
Dames en heren tennissers,
Ik weet niet of iedereen het zich heeft gerealiseerd, maar we zijn als vereniging door het oog van de naald
gekropen. Het voortbestaan van LTC de IJsselweide als vereniging heeft echt aan een zijden draadje gehangen.
Het bestuur wilde na velen jaren de pijp aan Maarten geven en Jos wilde zijn voorzittershamer na al die jaren
wel eens aan de wilgen hangen. Er werd al lange tijd gezocht naar mensen, die het bestuur wilden versterken
of overnemen, maar dat was zoeken naar een speld in een hooiberg.
Zoals altijd staan de beste stuurlui aan wal en weet iedereen zogenaamd wat er allemaal niet goed gaat, maar
niemand neemt het heft in handen om het bestuur uit de brand te helpen. Dat geldt zeker ook voor mijzelf
want door een versleten knie, sta ook ik al het tweede jaar aan de kant maar ben er niet vies van commentaar
te geven. Maar dat is ook wel een beetje mijn taak als columnist.
Gelukkig klonk de bel voor de laatste ronde en wist Theo met de hakken over de sloot een bestuur bij elkaar
te krijgen, dat de taken van het bestuur van Jos kon en wilde overnemen en zo het voortbestaan van onze
vereniging garandeerde
Onze dank gaat uit naar het oude bestuur van Jos dat de vereniging jarenlang en sommige zelfs voor de tweede
keer gediend heeft, maar ook naar het nieuwe bestuur van Theo, die de moed hebben gehad in moeilijke
tijden voor een vereniging het stuur over te nemen.
Ik wil vanaf deze plaats het nieuwe bestuur veel succes wensen Nieuwe bezems vegen schoon, dus ik ben
benieuwd wat dat gaat opleveren.
Zo genoeg gezegdes en tegeltjeswijsheden over eenieder uitgestort. Mochten er toch nog meer open deuren
ingetrapt moeten worden, kunt u mij altijd bellen.
Ik wens iedereen een prettig voorjaar.
Ron van de Klashorst
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