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BERICHT VAN HET BESTUUR 
In deze nieuwsbrief willen wij alle leden, sponsoren en andere belangstellenden van de tennisvereniging informeren 

over de ontwikkelingen binnen de vereniging.  

 

Vorige week heeft het kabinet aangekondigd dat de Corona ‘lockdown’ wordt verlengd met 3 weken. Het aantal 

besmettingen daalt niet snel genoeg en de druk op de zorg is nog steeds te hoog, waardoor een versoepeling niet 

aan de orde is. De huidige maatregelen gelden t/m 9 februari. Op dinsdag 2 februari maakt het kabinet de balans op 

en wordt bekend hoe het verder gaat in de periode na 9 februari. 

 

De verlenging van de ‘lockdown’ betekent voor onze tennisvereniging dat de kantine, douches en kleedkamers 

gesloten blijven. Onze wintercompetitie is nog steeds niet toegestaan. Volwassenen (18 jaar of ouder) mogen met 

maximaal 2 spelers per baan tennissen (dus niet dubbelen) en de jeugd houdt ruimte om in grotere groepen te 

spelen en te trainen. 

 

Vanaf zaterdag 23 januari t/m dinsdag 09 februari 2021 geldt bovendien een avondklok van 21.00 uur tot 4.30 uur. 

Er mag dus nog steeds getennist worden in de komende weken, zolang je maar zorgt dat je om 21.00 uur thuis bent. 

 

AANGESCHERPTE PROCEDURE VOOR HET MEENEMEN VAN EEN INTRODUCÉ 
In de vorige nieuwsbrief (december 2020) is een nieuwe procedure beschreven voor het meenemen van een 

introducé naar ons tennispark. Inmiddels hebben in 2021 reeds verschillende leden gebruik gemaakt van de nieuwe 

regeling en hebben keurig een Tikkie betaald, dus het werkt prima! Hierbij volgt een aanscherping van deze 

procedure. 

 

De introducé regeling van onze tennisvereniging is bedoeld als een service naar de verenigingsleden, waarmee onze 

leden af en toe eens met iemand anders kunnen tennissen, ook als die ander geen lid is bij ons. De introducé 

regeling is echter niet bedoeld als een alternatieve vorm van lidmaatschap voor mensen die regelmatig komen 

tennissen op ons tennispark en goedkoop meeliften met een ander, in plaats van zelf lid te worden. We hebben 

daarom een maximum gesteld aan het aantal keren dat iemand als introducé mag tennissen, namelijk 6 keer per 

jaar. Hierbij volgt de aangescherpte regeling: 

 

 Iemand van 18 jaar of ouder die interesse heeft in de tennis kan via de website een proeflidmaatschap 
aanvragen en mag dan 3 keer gratis met een lid van de vereniging mee gaan tennissen. Bij het reserveren 
van de baan wordt ingeschreven met de tekst “Proeflid” en de naam van het Proeflid.  

 Indien iemand niet is aangemeld als proeflid, dan is het tarief voor het meenemen van een introducé 3 
euro per keer. Iemand mag maximaal 6 keer per jaar mee gaan tennissen als introducé. Bij het reserveren 
van de baan wordt ingeschreven als “introducé” met de naam van de introducé. Degene die de introducé 
meeneemt zal binnen enkele weken na de reservering een Tikkie ontvangen voor de betaling. 

 Jeugdleden mogen twee keer per seizoen een vriendje of vriendinnetje gratis meenemen naar de instuif. 

 Voor een introducé gelden de normale regels van de tennisvereniging, dus bijvoorbeeld het dragen van 
tennisschoenen is verplicht.  

 

We verzoeken alle leden vriendelijk zich te houden aan deze nieuwe regels. 
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CONTRIBUTIE  
 

De tarieven voor de contributie van de tennisvereniging blijven in 2021 hetzelfde als in 2020. Zie volgende link: 

https://www.ltcdeschenge.nl/index.php/lidmaatschap/lidmaatschapsvormen 

 

De contributie voor 2021 zal omstreeks 28 februari 2021 worden geïncasseerd. 

 

RESERVERINGSSYSTEEM TENNISBANEN  
 

Gezien de groei van ons ledenaantal en de bezetting van de banen worden deze banen ook steeds meer gebruikt. 

 

Om deze voor iedereen goed toegankelijk te houden vragen wij NADRUKKELIJK om de baan reserveringsregels te 

gebruiken! 

 Dit betekent wanneer je een enkelpartij speelt mag je 1 uur achter elkaar reserveren. 

 Bij het reserveren van een dubbelpartij mag er 2 uur achter elkaar worden gereserveerd. 

 Vermeld bij het reserveren hierbij alle namen van de desbetreffende spelers. 

 

Wanneer je onverhoopt geen gebruik meer kan/wil maken van de gereserveerde baan, VERWIJDER DE 

RESERVERING! Op deze manier kan een ander op jouw plaats dan alsnog gaan tennissen! 

 

Kortom hou je aan de regels zodat iedereen een mogelijkheid krijgt om een baan te reserveren. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor jullie medewerking! 

 

Indien er vragen zijn over het reserveren of verwijderen van reserveringen neem dan contact op met; 

Kees Meerman (kme@zeeland.nl). 

 

VOORDEUR CLUBGEBOUW  
 

De laatste tijd komt het regelmatig voor dat de buitendeur van ons clubgebouw open staat. Verzoek aan alle leden 

om indien je de buitendeur middels het codeslot open hebt gedaan deze ook weer te sluiten na bezoek van 

clubgebouw (ook al zijn er nog andere leden aan het tennissen).  

 

LEDENBESTAND  
 

Het totaal aantal leden van LTC de Schenge is op dit moment 170. Hiervan zijn er 25 jeugdlid (jonger dan 18 jaar). 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE  
 

Het aantal jeugdleden is vorig jaar enorm toegenomen. We vinden het ontzettend leuk dat zoveel kinderen plezier 

beleven aan tennis!  

 

In de jeugdcommissie hebben er ook wat veranderingen plaatsgevonden, zo bestaat de commissie nu uit 3 leden: 

 Jeroen de Heide 

 Caroline van Tilburg 

 Cindy Becks 

 

Hieronder zullen we ons even aan u voorstellen; 

 

 

 
 
Hallo jonge tennis toppers! 

Mijn naam is Jeroen de Heide, 38 jaar en 2.02m lang 😉 en getrouwd met Ariella de Heide. Wij hebben twee kids; 
Jayden en Joshua. Jayden en Ariella tennissen zelf ook sinds vorig jaar en vinden het erg leuk!  
De meeste kids hebben mij vast wel eens gezien bij een activiteit of op de tennisbaan zelf spelend. Naast tennis 
speel ik ook al 25 jaar fanatiek tafeltennis en ook verschillende andere racket sporten.  
De laatste 3 jaar ben ik hier steeds zomerlid geweest en deed ik vaak gezellig mee met toernooien in de buurt en 
af en toe een potje competitie. Sinds afgelopen zomer heb ik het doorgezet en nu volledig lid.  
Jayden, Ariella en ik gaan straks waarschijnlijk voor het eerst tennis competitie spelen, spannend en leuk! En 

natuurlijk lekker trainen en samen plezier maken op de tennisbaan👌.  
Naast het tennissen zelf, gaan we als jeugdcommissie allerlei leuke gezellige activiteiten voor jullie organiseren in 

het nieuwe jaar 2021. Ik hoop dat jullie ook vaak mee zullen doen en we er samen een topjaar van maken👍.   
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Mijn naam is Caroline van Tilburg en ik ben 
getrouwd met Johan van Tilburg.  
 
We hebben 3 zoons, Jord (12) en Jurre(11) 
en Noud (9). Jord zit ruim een jaar op les en 
hij wilde graag deelnemen aan het familie 
toernooi afgelopen zomer. Omdat ik als 
tiener een jaartje af en toe heb getennist, 
heb ik me samen met hem hiervoor 
opgegeven. Jurre wilde ook graag meedoen 
en dit mocht. Johan en Noud kwamen die 
middag kijken en hebben beide meteen een 
balletje mee geslagen. Aan het einde van 
het erg gezellige en geslaagde toernooi was 
de hele familie enthousiast en hebben de 
andere mannen van Tilburg zich 
ingeschreven voor les!  
 

Wie weet volg ik in 2021😉 maar ik ga me nu 
eerst maar eens storten op de 
jeugdcommissie! Ik heb er zin in!  
 

 

 

 

Mijn naam is Cindy Becks, inmiddels al bijna 25 jaar 
getrouwd met Joop.  
 
We hebben 2 zoons, Ruben (14) en Yanniek (10).  Joop is al 
veel langer bekend met de vereniging en ben zelf vorig jaar 
enthousiast begonnen. In Juni ben ik gestart met lessen en 
heb me voor de komende 8-9 competitie opgegeven, best 
spannend. 
 
Ruben is ook lid en volgt ook vol enthousiasme de lessen, 
Yanniek zijn passie ligt bij voetbal. 
In september ben ik bij de jeugdcommissie gekomen. 
Sinds 1 januari zijn we met z’n drieën in de commissie 
vertegenwoordigd en ik kan u vertellen: we hebben er 
ontzettend veel zin in om samen met de kids er een leuk en 
sportief jaar van te maken, waar we u als ouder(s) bij 
sommige activiteiten ook willen betrekken, want hoe leuk is 
het om eens samen met u zoon en of dochter een balletje te 
kunnen slaan? 
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VOORJAARSCOMPETITIE 
 

In april 2021 hopen we dat de Corona maatregelen dusdanig zijn versoepeld dat we weer competitie kunnen gaan 

spelen! De Technische Commissie heeft dit jaar de volgende 11 teams aangemeld: 

 

 
 

 
 

 

 

Milly 
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Szymanski 



NIEUWSBRIEF TENNISVERENIGING LTC DE SCHENGE - JANUARI 2021 

 

PAGINA 8 VAN 8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


