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BERICHT VAN HET BESTUUR 
 

In deze nieuwbrief willen wij alle leden, sponsoren en andere belangstellenden van de tennisvereniging informeren 

over de ontwikkelingen binnen de club en het activiteitenprogramma voor de rest van dit seizoen.  

 

2019 wordt een belangrijk  jaar voor onze tennisvereniging! Dit jaar vieren we niet alleen het 40-jarig bestaan van de 

vereniging, maar bovendien organiseren we voor de 30e keer het Open Arne Toernooi (ATT). Een dubbel jubileum in 

2019 dus…... Om dit allemaal een feestelijk tintje te geven hebben we een jubileumcommissie binnen de vereniging 

opgericht. De jubileumcommissie heeft inmiddels een programma opgesteld en is gestart met de voorbereiding van 

alle festiviteiten. Meer informatie over het jubileum programma in deze nieuwsbrief. 

 

De 1e editie van onze Erik Intersport wintercompetitie zit er inmiddels weer op en is zowel door de deelnemers als 

door de organisatie als bijzonder positief ervaren. De voorjaarscompetitie is op 30 maart van start gegaan en het 

openingstoernooi op zondag 24 maart was uitstekend bezocht! In deze nieuwbrief is een overzicht opgenomen van 

de deelnemende teams aan de voorjaarscompetitie en van de winnaars van de wintercompetitie. 

 

Ook de tennislessen zijn in maart weer van start gegaan en er is op drie woensdagmiddagen in maart schooltennis 

georganiseerd door onze trainer Dennis. Ondanks dat de opkomst van de schooltennis niet hoog was, hebben de 

deelnemende kinderen een leuke tijd gehad en hopen we dat zich binnenkort weer wat nieuwe jeugdleden zullen 

aanmelden. Het kind/ouder toernooi op 29 maart was eveneens erg leuk en zowel de ouders als de kinderen hebben 

genoten. Dank aan de jeugdcommissie voor de organisatie hiervan! 

 

Achter het clubgebouw zijn in de afgelopen weken volop werkzaamheden verricht door ons onderhoudsteam voor 

het plaatsen van een container voor extra opslag. Dank aan alle vrijwilligers die hieraan hebben bijgedragen! 

Op het terras voor ons clubgebouw zijn enkele prachtige nieuwe houten tafels met bijbehorende banken te 

bewonderen, gemaakt door de leerlingen en docenten van Praktijkschool de Wissel in Goes. Dank aan Jandré Kramer 

voor de realisatie hiervan! 

 

Een punt van aandacht binnen de vereniging is nog steeds de matige opkomst van vrijwilligers tijdens het baan- en 

tennispark onderhoud de laatste tijd. Dit betekent dat verenigingstaken telkens weer bij dezelfde mensen 

neerkomen. Vriendelijk verzoek van het bestuur aan alle leden is om positief te reageren wanneer je wordt 

benaderd om mee te helpen bij het onderhoud. Het gaat hier vaak maar om een paar uurtjes van je tijd en vele 

handen maken het werk voor iedereen een stuk aangenamer! 

 

Reacties op deze nieuwsbrief alsmede kopij voor de volgende editie wordt bijzonder op prijs gesteld!  

 

Namens het bestuur, 

René Hoondert. 

ERIK INTERSPORT WINTERCOMPETITIE 2018/2019 
 

Van november 2018 tot en met maart 2019 is de Erik Intersport Wintercompetitie 2018/2019 afgewerkt op onze 

tennisbanen in Arnemuiden. Doelstelling van de wintercompetitie bij LTC de Schenge was om tennissers van onze 

vereniging en van andere verenigingen in de regio een alternatief te bieden voor de in 2018 gesloten tennishal in 

Vlissingen. Bovendien wilden we met dit initiatief wat gezelligheid op en rond de banen realiseren tijdens de 

winterperiode en wat extra kantine-inkomsten voor nieuwe investeringen en toekomstig baanonderhoud.  
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Er hadden zich in totaal 11 herenteams voor deze 
wintercompetitie ingeschreven en er zijn 
gedurende de hele competitie-periode iets meer 
dan 100 tennissers in actie gekomen. Twee keer 
hebben we het programma moeten afgelasten 
wegens slechte weersomstandigheden. Over de 
hele winterperiode hebben we 15 speeldagen (op 
zaterdag) gehad, waarbij op veruit de meeste 
speeldagen de weersomstandigheden goed zijn 
geweest. Alle geplande wedstrijden zijn gespeeld 
en de eindstand van de competitie is in de tabel 
hier naast opgenomen. 

 
 

Kampioen van de wintercompetitie was team Tennisschool Smash-it. Op de foto hieronder het winnende team met 

vlnr: Marc Felius, Jurjen Mooibroek, Dennis de Rijke, Michel Kokelaar, Christian Zwanenburg en Floor Benjaminsen. 

 
 

In februari hebben we een enquête verspreid onder de deelnemers van de wintercompetitie, welke door meer dan 

30 tennissers is ingevuld. Op basis van de positieve feedback van deze enquête is besloten om de wintercompetitie 

volgend jaar voort te zetten. Het bestuur van de vereniging staat bovendien positief tegenover het organiseren van 

een damescompetitie in de winter, op voorwaarde dat hier voldoende belangstelling voor is onder de leden. Heb jij 

interesse om een dergelijke competitie te organiseren, neem dan contact op met iemand van de bestuursleden. 

 

 

Op de foto hiernaast de “countdown klok”, die speciaal voor de winter-
competitie is bedacht door Toon Hoebeke en geproduceerd door Tommy 
Hoebeke.  
 
De aftelklok is een klinkend success geworden, die de deelnemers niet snel 
zullen vergeten! 
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VOORJAARSCOMPETITIE 2019 
De voorjaarscompetitie is op 30 maart gestart en het is fantastisch om te zien dat zo veel LTC de Schenge leden zich 

hebben aangemeld om deel te nemen! Vanwege verhinderingen en mogelijke blessures dient ieder team een ruime 

bezetting te hebben. Aangezien we niet voor iedereen voldoende aansluiting en een ruime team bezetting binnen de 

eigen vereniging konden realiseren, hebben we samenwerking gezocht met tennisvereniging MLTC in Middelburg en 

zijn er nu een aantal gecombineerde teams, deels samengesteld uit MLTC leden en deels uit leden van onze 

vereniging. Hieronder is een overzicht opgenomen van de deelnemende teams, waarbij de gecombineerde teams die 

onder de naam van MLTC in de competitie uitkomen in geel zijn gemarkeerd. 

 
Donderdag 8&9 competitie 1e klasse: 
Jessy Crucq                            
Vonny Houwerzeel              
Evie Schroevers                    
Rhodé de Ridder                  
Niels Wattel                          
Petra Mesu      
Joas de Ridder (reserve) 

 

Vrijdagavond dames dubbel 17+       
2e Klasse: 
Anita Minnaar 
Annet Jacobse 
Ruth Kas 
Mirjam van Kempen (reserve) 
Chantal Oosterling 
Anneke Sinke 

 

Vrijdagavond gemengd dubbel 17+ Hoofdklasse: 
Marieke Ton                         De Schenge 
Christa Meerman                De Schenge 
Allisia Lievense                    MLTC 
Corine Blankenburg            MLTC 
Rene Hoondert                    De Schenge 
Joop Becks                            De Schenge 
Max Vleugel                         De Schenge 
Kees Meerman                    De Schenge (reserve) 
Bert van Sabben                  MLTC 
Mario de Crook                   MLTC 
Piet de Jong                         MLTC (reserve) 

Zaterdag Dames 17+ MLTC: 
Jolanda Voskamp                 MLTC 
Klara Venema                       MLTC 
Fina Pattiruhu                      MLTC 
Jessy Crucq                           De Schenge 
Petra Mesu                           De Schenge 
Vonny Houwerzijl                De Schenge 

 

Zaterdag Heren 17+ Hoofdklasse (1): 
Jan-Rien Meerman (reserve) 
Arjan Korstanje 
Han Temminck 
Iemke Kuijper 
Carlo Smolders 
Erik Bakker 
Donovan Blackman 

Zaterdag Heren 17+ (team 2) 2e Klasse: 
Kees Meerman 
Thijmen van den Berg 
Max Vleugel 
Rene Hoondert 
Jeroen de Heide 
Jeroen Kas 
Jorg Trampe 

Zaterdag Heren 17+ MLTC 3e Klasse: 
Rik Messelink         MLTC 
Marc van Voren     MLTC (reserve) 
Martijn Brandsen  MLTC (reserve) 
Geert Jan Derks     MLTC (reserve) 
Elroy Crucq                          De Schenge 
Dennis Wondergem           De Schenge 
Melvin Bakker                     De Schenge 
Ivo de Rijke                          De Schenge 
Herman Riemens                De Schenge 
Frank Bouwsma                  De Schenge 

 

Zaterdag Heren 35+ 1e Klasse: 
Joop Slabbekoorn 
Kees Janse 
Ko Siereveld 
Toon Hoebeke 
Edwin Leonhart 
Marcel Astroh 
Barry Schroevers 

 

Zaterdag Gemengd 7+ (Team 1) 1e Klasse: 
Marieke Ton 
Elsbeth Vreke (reserve) 
Romy Traas 
Marielle Rijk 
Yvonne Lindenberg 
Thijmen van den Berg 
Max Vleugel 
Arjan Korstanje 
Jorg Trampe 
Jordy de Smit 
Barry Schroevers 

Zaterdag Gemengd (Team2) 3e Kls: 
Annet Jacobse (reserve) 
Jessy Crucq 
Vonny Houwerzijl 
Mirjam van Kempen (reserve) 
Christa Meerman 
Petra Mesu 
Anneke Sinke (reserve) 
Ruth Kas (reserve) 
Joop Slabbekoorn 
Kees Meerman 
Frank Bouwsma 
Elroy Crucq 
Dennis Wondergem 
Melvin Bakker 

Woensdag zomeravond competitie 
Mieke de Steur 
Jessy Crucq                            
Vonny Houwerzijl   
Petra Mesu 
Niels Wattel                          
Joas de Ridder  
Elroy Crucq 
Herman Riemens 
Rene Hoondert (captain) 
 

Donderdag 50+ Heren MLTC 1e Klasse 
Bert van Sabben   MLTC 
Frank van der Plas  MLTC 
Sam van Bakergem  MLTC 
Piet de Jong  MLTC 
Klaas van Belzen  MLTC 
René Hoondert  LTC de Schenge 

 

Team foto’s van deelnemende teams zijn van harte welkom en zullen worden geplaatst in de volgende nieuwsbrief. 
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ONTWIKKELINGEN IN HET LEDENBESTAND  
Op 03 april 2019 heeft tennisvereniging LTC de Schenge in Arnemuiden 102 actief spelende leden.  

 

De volgende nieuwe leden zijn in 2019 ingeschreven: 

 

 

 Marielle Rijk 

 Miranda Feleus-Buyck 

 Corine Blankenburgh 

 Mario de Croock 

 Piet de Jong 

 Allisia Lievense 

 Bert van Sabben 

 Kai Moerdijk 

 Donovan Blackman 

 Mieke de Steur 

 Peter Klaasse 
 

 

 

LEDENWERVING 
 

 

Eind maart hebben we in regionaal blad “Het 
Erremuenaertje” weer geadverteerd voor nieuwe 
leden met onderstaande flyer.  
 
Heb jij familie, buren, vrienden, collega’s of andere 
bekenden die mogelijk interesse hebben in de tennis, 
vraag hen dan zich in te schrijven voor deze 
ledenwervingsactie! 
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JUBILEUM 
 

Dit jaar bestaat onze tennisvereniging 40 jaar en organiseren we voor de 30e keer het Open Arne Toernooi (ATT). Om 

dit te vieren zullen er twee aparte jubileum evenementen worden georganiseerd in 2019: 

 

 
 

Van 7-14 juli 2019 zal de 30e editie van het “Jonkman Opleidingen Open Arne 
Tennis Toernooi” worden georganiseerd. Tijdens deze jubileum-editie zal er op 
verschillende dagen iets speciaals georganiseerd worden rondom het “30 jaar” 
thema. De feestavond zal plaatsvinden op zaterdagavond 13 juli aanstaande en 
de voorbereidingen hiertoe zijn reeds in volle gang. We hopen op vele 
aanmeldingen voor het ATT toernooi! De inschrijving van het toernooi is 
inmiddels geopend en je kunt je dus nu al aanmelden via www.toernooi.nl (zoek 
bij “Toernooien” naar “Arne”). Vind je het leuk om te helpen bij de aankleding 
van ons tennispark tijdens het ATT in juli of heb je leuke ideëen of suggesties om 
dit toernooi tot één groot feest te maken, neem dan contact op met iemand van 
de jubileum commissie. Aan alle competitie-spelers van LTC de Schenge willen 
we verzoeken om je tegenstanders tijdens de voorjaarscompetitie te informeren 
over ons jubileum en hen aan te moedigen om zich in te schrijven. ATT flyers zijn 
beschikbaar in de kantine en kunnen aan geïnteresseerden worden meegegeven. 
 

 

Op vrijdag en zaterdag 30 & 31 augustus zal het 40-jarig bestaan van de 
tennisvereniging worden gevierd. Hiertoe zullen we op vrijdagavond een pubquiz 
organiseren en op zaterdag een gezelligheidstoernooitje voor leden en oud-
leden. Op zaterdagavond zal de afsluitende feestavond plaatsvinden. Aangezien 
we geen “up-to-date” contactgegevens registeren en bewaren van oud-leden, 
zullen we deze mensen trachten te benaderen via advertenties en persoonlijke 
contacten. Ken jij oud-leden van onze tennisvereniging, nodig deze mensen dan 
uit om naar ons tennispark te komen op 31 augustus en zich in te schrijven voor 
het gezelligheidstoernooitje. Voor aanmeldingen en inlichtingen kun je contact 
opnemen met: Marieke Ton (maetonnetje@gmail.com) of Jessy Crucq 
(jgcrucq@gmail.com). 
 

 

Voor de organisatie van het jubileum gaan we op zoek naar extra sponsorgelden. We zullen deze financiële bijdragen 

van sponsors onder andere gebruiken voor het aantrekken van artiesten, het huren van attracties en het verstrekken 

van hapjes & drankjes aan deelnemers en publiek. Ken jij een bedrijf, persoon of instelling die eenmalig een bedrag 

voor ons jubileum zou willen sponsoren, neem dan contact op met Barry Schroevers 

(barryschroevers@hotmail.com) om de mogelijkheden hiervan te bespreken en af te stemmen hoe de sponsor 

tijdens de jubileum evenementen (indien gewenst) in de publiciteit zal worden gebracht. 

 

Meer informatie over het jubileum programma is beschikbaar bij de leden van de jubileum commissie:  

Marieke Ton, Jessy Crucq, Barry Schroevers, Jeroen Kas en René Hoondert. 

 

Meer informatie over de organisatie van het ATT  is beschikbaar bij de leden van de ATT commissie:  

Marieke Ton, Elsbeth Vreke, Jordy de Smit, Thijmen van de Berg en Barry Schroevers. 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.toernooi.nl/
mailto:maetonnetje@gmail.com
mailto:jgcrucq@gmail.com
mailto:barryschroevers@hotmail.com
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
Vrijdag 29 maart hebben we genoten  van mooi weer en leuke enthousiaste kinderen met hun vader en/of moeder. 

Het was een geslaagd ouder-kind toernooi, voor herhaling vatbaar! Houd de website en Facebook pagina in de gaten 

voor de volgende leuke jeugd activiteit bij LTC de Schenge. Hieronder een foto van de deelnemers. 

 

TENNISLESSEN 
Hieronder is het schema opgenomen van tennislessen op ons park in de maanden april t/m juni. Alle tennislessen 

worden verzorgd door Tennisschool Helleman. Heb je vragen over de tennisles of wil je ook les nemen, neem dan 

contact op met Dennis op telefoonnummer 06-1212 2201.  

 

MAANDAG 
16.00-16.45 uur - Peter 
16.45-17.45 uur - Tomaz 
18.30-19.15 uur - Ruth 
19.15-20.00 uur - Petra & Vonny 
20.00-21.00 uur - Jessy, Rhodé, Evie & Anne 

DONDERDAG 
16.00-17.00 uur - Ryan, Lennart, Kai & Peter 
17.00-18.00 uur - Diederik, Cerise, Joanne & Bjorn 
19.00-19.30 uur - Hans & Hans 
19.30-20.30 uur - Noelle, Louisa & Natalia 
20.30-21.15 uur - Frank & Niels 

 

KNLTB TOERNOOIEN 2019  
Voor de leden van onze vereniging die graag aan Open Toernooien meedoen is hieronder een overzicht opgenomen 

van een aantal interessante toernooien in de regio.  

13-19 mei  Goblin, 'S-GRAVENPOLDER Alleen Dubbelspel 

03-09 juni TV Kapelle Enkel & Dubbel 

10-16 juni De Bongerd - Kloetinge Enkel & Dubbel 

17-23 juni L.T.C. 'Zer Oirts', SEROOSKERKE Alleen Dubbelspel 

24-30 juni Tennispark De Puye, 'S-HEER HENDRIKSKINDEREN Alleen Dubbelspel 

1-7 juli Tennispark Souburg, OOST-SOUBURG Enkel & Dubbel 

8-14 juli Jonkman Opleidingen Open Arne Tennis Toernooi Enkel & Dubbel 

15-21 juli Maeneblusschers MLTC Toernooi Middelburg Enkel & Dubbel 

22-28 juli Stoofwei-toernooi Koudekerke ENKEL/DUBBEL/50+ DUBBEL 

29/7 – 4 aug Open Schelde Toernooi 2019 Vlissingen Enkel & Dubbel 

05-11 aug SOLAR2ENJOY Open DOS Toernooi 2019 (Junior + Senior) Enkel & Dubbel 15+ 

12-18 aug 25e Intersport Erik Open Dauwendaele Enkel & Dubbel 
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19-25 aug OPEN VEERE ACTUEEL RATING TOERNOOI 2019 Enkel & Dubbel 

26/8 – 1 sep T.V. De Schaepskooi, 'S-HEER ARENDSKERKE Alleen Dubbelspel 

02-08 sep DWO toernooi, Sportpark "de Fazant", OVEZANDE Alleen Dubbelspel 

02-08 sep 2de Molenwater Pand MLTC Toernooi - Middelburg Enkel & Dubbel 

09-15 sep Goblin, 'S-GRAVENPOLDER Alleen Dubbelspel 

28/10-03/11 MLTC Dubbel Toernooi 2019 Alleen Dubbelspel 

 

Ook de jeugdleden van onze vereniging moedigen wij aan om zich in te schrijven voor de Tenniskids jeugdtoernooien 

in de regio. Hieronder een overzicht van geplande jeugdtoernooien in de regio: 

 

29/4 – 5/5 PJK Zeeland 2019 Middelburg Alleen Enkel 

29/4 – 1/5 Advantage Tennis Dagen, leeftijd 5-15 jaar – Kapelle / Goes  

1-5 juli Peperbustoernooi 2019 TOERNOOI Bergen op Zoom Enkel & Dubbel 

15-21 juli Maeneblusschers MLTC Toernooi Middelburg Enkel & Dubbel 

22-27 juli Badgastentoernooi Domburg 2019 Enkel & Dubbel 

LTC DE SCHENGE RANGLIJSTEN  
 

HEREN RANGLIJST 
 

Bondsnr Naam Voornaam Tussenv Enkel Dubbel Gemiddelde 

1 22482407 Tilburg Ronetto Van 2,45 3,726 3,088 

2 35559187 Blackman Donovan 
 

3,8254 4,168 3,9967 

3 11089830 Bakker Erik 
 

4,4813 4,621 4,55115 

4 14962136 Kuyper Iemke 
 

4,3531 4,8837 4,6184 

5 13331361 Smolders Carlo 
 

4,5578 4,7807 4,66925 

6 17417171 Meerman Jan-Rien 
 

4,2112 5,287 4,7491 

7 17629586 Kramer Jandré 
 

4,9204 4,6704 4,7954 

8 11114940 Temminck Han 
 

5,1462 4,5264 4,8363 

9 25771191 Korstanje Arjan 
 

5,0783 5,0053 5,0418 

10 13228455 Hout Joris In 't 4,8476 5,831 5,3393 

 

DAMES RANGLIJST 
 

Bondsnr Naam Voornaam Tussenv Enkel Dubbel Gemiddelde 

1 24570206 Traas Romy 
 

4,8365 4,6513 4,7439 

2 20073062 Lindenbergh-Goeman Yvonne 
 

5,9819 5,6803 5,8311 

3 23267488 Lievense Allisia 
 

6,6125 5,0726 5,84255 

4 12591807 Blankenburgh Corine 
 

6,0247 6,2444 6,13455 

5 20790473 Kas-Bezemer Ruth 
 

7,3701 5,9705 6,6703 

6 12327964 Ton Marieke 
 

7,5689 5,9387 6,7538 

7 35432845 Feleus-Buyck Miranda 
 

7 7 7 

8 12324299 Vreke Elsbeth 
 

7,9273 6,7534 7,34035 

9 23336757 Hoondert-Rottier Marjan 
 

8,5406 6,5366 7,5386 

10 17497612 Minnaar-Kusse Anita 
 

8,9999 7,3082 8,15405 
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MEDEDELINGEN EN OPROEPEN 
 

 

WEGWIJZER NAAR HET TENNISPARK 
Gemeente Middelburg heeft recentelijk onze vergunningsaanvraag 
goedgekeurd voor een wegwijzer naar het tennispark op de kruising 
van de Van Cittersweg en de Veerseweg. In de maand mei 2019 zal 
het bordje worden geplaatst.  
 
Afgesproken is dat op de wegwijzer een fiets zal worden afgebeeld, 
aangezien het voor auto’s niet is toegestaan de Veerseweg in te 
rijden vanuit Arnemuiden. Bezoekers van het tennispark vallen 
immers niet onder de categorie “Aanwonenden”, vandaar dat het 
autoverkeer om moet rijden via de Oranjepolderswegweg (zie ook 
de route-beschrijving op onze website). 

 

TERRASHEATER & PARTYSPEAKER 
Voor het comfort van leden en gasten van de tennisvereniging is er in de afgelopen maanden met de inkomsten van 

de wintercompetitie een terrasheater en een partyspeaker aangeschaft. Beide apparaten mogen door de leden 

worden gebruikt, maar we roepen wel op tot verstandig gebruik. Als je het plezierig vind om wat muziek te horen 

tijdens het tennissen of als toeschouwer op het terras, sluit dan je mobiele telefoon aan met bluetooth op de 

partyspeaker en je kunt vervolgens Internet Radio of Spotify beluisteren. De handleiding zit naast de speaker. Houd 

hierbij echter goed rekening met anderen! Vooral tijdens competitie & toernooien is niet iedereen gediend van luide 

muziek vlak naast de tennisbaan. De regel is dat als één of meer personen bezwaar maken, dan gaat het apparaat 

uit. Ook de terrasheater kan door de leden tijdens toernooien en gezelligheidsevenementen gebruikt worden. 

Kosten van gasverbruik zijn ongeveer 2 euro per uur, dus laat het apparaat niet zomaar branden. Pas ook goed op 

met roken en open vuur in de buurt van de gasfles. Na gebruik van de terrasheater zet je zowel de schakelknop op 

“Off” en draai je de gasfles naar “Zu”. 

 

NIEUWE LEDENPASJES 
De nieuwe ledenpasjes voor 2019 en 2020 zijn af te halen achter de bar van de kantine. Uit overwegingen van 

duurzaamheid is het een meerjarenpasje geworden, waarbij dus de 2019 rating er niet meer op staat. 

 

BARBONNEN 
Aangezien we sinds 2018 zowel met pin als contant kunnen betalen in de tenniskantine, zien we geen reden meer 

dat er barbonnen lange tijd onbetaald blijven liggen in ons clubgebouw. De tennisvereniging is geen bank of 

kredietinstelling en moet zelf ook de ingekochte dranken en hapjes onmiddellijk afrekenen. Vriendelijk verzoek aan 

alle leden is daarom bij het verlaten van het clubgebouw onmiddellijk af te rekenen. In uitzonderlijke gevallen kan 

het eens een keertje voorkomen dat je zowel je pinpas als je contant geld niet bij hebt. In die gevallen graag binnen 

een week je barbon afrekenen. 

VACATURE “STARTERS-COACH” 
Het bestuur van de tennisvereniging is op zoek naar iemand die het leuk vind 
om nieuwe leden van de vereniging te begeleiden en wegwijs te maken, zoals 

regelmatig vragen of de tennis goed bevalt, helpt met vinden van 
tennismaatjes en assisteert in deelname aan activiteiten van de vereniging. 

 
Heb je interesse, dan verzoeken we je contact op te nemen met: 

Rene.Hoondert@zeelandnet.nl / 06-30952377 
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