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Adres: Tennispark LTC de Schenge 
             Veerseweg 4, 4341 RB Arnemuiden 
 
Telefoonnr. clubgebouw:      0118-602682 
KNLTB verenigingsnummer: 84657 
KvK nummer:                          40310020 
Bankrek.nr.:            NL62RABO0303816325 
 
Inlichtingen: ltcdeschenge@zeelandnet.nl 
 
Afmelden voor de nieuwsbrief, email naar:    
 ltcdeschenge@zeelandnet.nl 

Verenigingsbestuur: 
Marieke Ton, Jorg Trampé, Erik Bakker 
(Penningmeester), Kees Meerman 
(Secretaris), René Hoondert (Voorzitter) 
 

Jeugdcommissie:  
Caroline van Tilburg, Elisabeth 
Schroevers, Jeroen de Heide 
 

Onderhoudscommissie: 
Kees Meerman, Maarten Janse, Toon 
Hoebeke, Han Moerland, Jan Riemens, 
Jan de Klerk & Jaap Tevel 
  

Technische Commissie: Marieke 
Ton, Thimo Petri, Bas Felius. 
 

Activiteiten Commissie: Vonny 
van der Wal, Anja Bartels, Rhodé 
de Ridder, Jan Peter Pouwer 
 

Kantine Commissie: 
Jorg Trampé, Caroline Machgeels, 
Annet Jacobse, Petra Mesu, 
Corjan Marijs 
 

Trainer: Jasper Smit 

ATT Commissie: Jessy Crucq, 
Rosa Hoondert, Thijmen van 
den Berg, Joris in ’t Hout & 
Jeroen de Heide 
 

Ledenadministratie:  
Melvin Bakker 
 

Website:  Kees Meerman 
Redactie nieuwsbrief: 
René Hoondert 
Sponsor commissie:        
René Hoondert 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE  
In december hebben we een gezellig uitje met de jeugd gehad. Hyperbowlen samen met onze tennisleraar Jasper. 

Er werd fanatiek gemikt en gegooid om de hoogste score te behalen. Na al dat fanatisme even lekker bijkomen met 

een ijsje bij de Mac. Kortom een hele geslaagde en gezellige middag! Dit was de laatste activiteit van onze voorzitter 

van de jeugdcommissie Cindy Becks. We vinden het ontzettend jammer dat Cindy de jeugdcommissie verlaat en 

willen haar heel hartelijk bedanken voor al haar inzet en enthousiasme voor de jeugd van de tennis. Dit betekent dat 

er ruimte is voor nieuwe leden binnen de jeugdcommissie. Interesse? dan komen we graag met je in contact! 

 
 

Op zaterdag 11 februari houden we een Carnavalstoernooi voor de jeugdleden van de tennis. Hierbij mag een 

jeugdlid een oudere broers/zus, buurman/buurvrouw, vader of moeder meenemen om samen te tennissen. Is de 

introducé niet zo bedreven in tennis, geen zorgen we zullen hier rekening mee houden bij de indeling van de 

wedstrijdjes. Bij het thema carnaval hoort natuurlijk een leuke outfit, maar let op verkleden mag en hoeft zeker niet! 

We starten om 14 uur en rond 16 uur sluiten we af. We zien uit naar een gezellige en sportieve middag, dus mis het 

vooral niet! Opgeven kan via de app-groep van de jeugdcommissie.            Groeten van de jeugdcommissie. 

 



NIEUWSBRIEF TENNISVERENIGING LTC DE SCHENGE - JANUARI 2023 

 

PAGINA 3 VAN 4 

GROTE CLUBACTIE 
De Grote Clubactie heeft dit jaar voor onze 

tennisvereniging een totaal bedrag van €251,16 

opgeleverd.  

 

Onze dank gaat uit naar de jeugdleden die hiervoor 

loten hebben verkocht! 

 

Een speciale vermelding is er dit jaar voor Kai 

Moerdijk en Hadassa Platteeuw die elk meer dan 10 

loten hebben verkocht. Kai en Hadassa hebben als 

dank inmiddels allebei een bioscoopbon ontvangen. 

 

 

 

 

GEDEELTELIJK ROOKVRIJE VERENIGING  
Steeds meer sportterreinen in Nederland worden rookvrij. Opgroeiende kinderen brengen veel tijd door op hun 

sportclub. Door de sportomgeving rookvrij te maken, voorkomen we dat kinderen in aanraking komen met roken en 

voorkomen we dat ze geïnteresseerd raken in tabak of last hebben van de rook van anderen. 

 

In 2023 wordt LTC de Schenge gedeeltelijk rookvrij. Dit betekent niet dat rokers niet meer welkom zijn bij onze 

tennisvereniging! We behouden nog een plaats op het terras waar gerookt mag worden. Binnen in de kantine mag 

sowieso niet meer gerookt worden en met ingang van 01 januari 2023 mag er ook op het terras voor de kantine en 

op en rondom de zitbankjes langs de banen niet meer gerookt worden. Op het terras (buiten) voor de heren 

kleedkamer wordt een sticker geplaatst om aan te geven dat dit de aangewezen locatie is om te roken.  

 

Voor vragen hierover graag even contact opnemen met één van de bestuursleden. 
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KIA ACTIE  
Kia is al jaren sponsor van de nationale tennisbond KNLTB. Naast de inzet van het wagenpark wil Kia meer doen voor 

de tennissport in Nederland. Om verenigingen te ondersteunen is de Kia Clubcommissie ontwikkeld.  

 

Alle leden van onze tennisvereniging die een nieuwe Kia kopen of leasen bij de erkend Kia-dealer verdienen daarmee 

€ 500 voor hun vereniging. Het clublid zelf krijgt een jaar lang gratis digitale tennistraining. Meer informatie over 

deze actie is beschikbaar op de volgende website:   https://www.knltb.nl/kia-clubcommissie/   

 

De Kia Clubcommissie loopt van 1-1-2022 t/m 31-12-2023 en geldt alleen voor Kia’s met registratiedatum 

in deze periode. Het bedrag dat maximaal beschikbaar is voor de regeling is vastgesteld op € 40.000 (80 

auto’s) per jaar.  Heb jij in 2022 een nieuwe Kia gekocht/geleased of ga je dit doen in 2023, neem dan a.u.b. even 

contact op met één van de bestuursleden. 
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