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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 tennisvereniging.  

 

Vanaf zaterdag 25 september is de anderhalve meter Corona maatregel opgeheven, maar hier is een verplichte QR 

code in de kantine voor in de plaats gekomen. Hoe zit het nu precies? In de kantine en aan de bar mogen uitsluitend 

nog mensen zitten die ingeënt zijn, die Corona hebben gehad of die een negatieve testuitslag kunnen overleggen. Zij 

zullen gecheckt moeten worden met de CoronaCheck scanner. Alle informatie hierover vind je in de volgende link: 

https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/09/corona-update-horeca-en-coronatoegangsbewijs/ 

 

Bezoekers aan ons clubgebouw moeten dus een QR code laten zien. Uiteraard wil LTC de Schenge een gastvrije 

vereniging zijn voor tennissers en toeschouwers, maar we zullen ons houden aan de overheidsmaatregelen. Het 

tonen van een QR code is dus verplicht bij gebruik van een consumptie binnen in de kantine en bij binnen schuilen 

tijdens regen. Er is geen QR code verplicht wanneer iemand buiten op het terras blijft, wanneer iemand uitsluitend 

een consumptie komt afhalen aan de bar (en daarna weer naar buiten gaat) en er is ook geen QR code verplicht in de 

kleedkamers en bij toiletbezoek. Je kunt de QR code laten zien op je telefoon of een uitgeprinte versie. Heb je je QR 

code nog niet gedownload, ga dan naar: www.coronacheck.nl , download de app en volg de instructies. 

 

Wie is verantwoordelijk om de QR codes te scannen? Dat is degene die kantinedienst heeft of de captain van het 

competitieteam dat thuis speelt. Hoe werkt het scannen van de QR code? Je hoeft alleen de CoronaCheck Scanner 

op je telefoon te installeren (www.coronacheck.nl/nl/scanner) en de QR code te scannen van personen die in de 

kantine willen blijven. Als er een groen vinkje verschijnt is toegang tot de kantine OK. Zo niet, dan mag die persoon 

niet in de kantine verblijven. 

 

 
 

De Gemeente Middelburg kan het gebruik van de QR code controleren. Bij overtreding kan iemand een boete krijgen 

van 95 euro en de vereniging kan een boete krijgen van 4000 euro. Om alles in goede banen te leiden is daarom 

solidariteit en medewerking nodig van alle leden van onze vereniging, met name van de competitiespelers. We 

begrijpen dat niemand graag politieagentje speelt, echter als vereniging willen we graag ons steentje bijdragen aan 

bestrijding van het virus. Wij hopen daarom op ieders begrip en medewerking, Voor vragen hierover graag even 

contact opnemen met één van de bestuursleden. 

 

De volgende nieuwsbrief zal worden gepubliceerd op de 1e donderdag van november (04 nov 2021). Bijdragen voor 

deze nieuwsbrief zijn van harte welkom, uiterlijk 01 november 2021 naar: voorzitter@ltcdeschenge.nl. 

 

   

https://corona.knltb.nl/nieuws/2021/09/corona-update-horeca-en-coronatoegangsbewijs/
http://www.coronacheck.nl/
http://www.coronacheck.nl/nl/scanner
mailto:voorzitter@ltcdeschenge.nl
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LEDENBESTAND  
Het totaal aantal leden van LTC de Schenge is op dit moment 189. Hiervan zijn er 52 jeugdlid (jonger dan 18 jaar). 

 

OPROEP GEBRUIKTE RACKETS  
In het halletje van het clubgebouw van de tennisvereniging liggen enkele oude gebruikte rackets die regelmatig 

worden gebruikt om uit te lenen aan toeristen (of andere gasten) die een tennisbaan huren. Een aantal van deze 

rackets zijn beschadigd en eigenlijk niet meer te gebruiken. We zijn daarom op zoek naar verenigingsleden die thuis 

nog een oud (onbeschadigd) racket hebben liggen, dat niet meer wordt gebruikt en kan worden gebruikt om uit te 

lenen aan baanhuurders. Heb jij zo een racket, dan zouden we het bijzonder op prijs stellen als je even contact op wil 

nemen met één van de bestuursleden. 

 

OPROEP ROLSTEIGER 
Voor het periodiek schilderen van het clubgebouw van de tennisvereniging zijn we 

van plan een rolsteiger aan te schaffen. Schilderen op ladders door vrijwilligers wiens 

vak dit niet is heeft zo zijn risico’s en het huren van een steiger is erg duur.  

 

In het verleden hebben we regelmatig steigers geleend van anderen, echter het 

telkens weer afbreken, ophalen, opbouwen en terugbrengen van een steiger is 

tijdrovend en wij hebben helaas geen vrijwilligers beschikbaar die dagen- of 

wekenlang onafgebroken kunnen doorwerken. De rolsteiger die we vorige maand 

mochten lenen van tennisvereniging MLTC was helaas niet hoog genoeg voor ons 

clubgebouw.  

 

We zoeken daarom een rolsteiger van afmetingen 90 bij 250 cm en 6,2 meter hoog. 

Wie heeft er tips waar deze steiger (tweedehands of nieuw) budget-vriendelijk kan 

worden aangeschaft? Graag even contact opnemen met één van de bestuursleden. 

 

VAN DE ONDERHOUDSCOMMISSIE 
Zaterdag 2 oktober hebben we met een groep mannen heel veel werk verricht op en rond de banen. Naast de vaste 

vrijdaggroep van Jan Riemens, Jan de Klerk, Han Moerland, Jaap Tevel en Maarten Janse waren er gelukkig nog een 

paar mannen bereid om mee te helpen. De banen en het park liggen er weer keurig bij. Dank voor jullie hulp!!! 

We hopen de volgende onderhoudsmorgen wel op wat meer helpers! 

 

INTERSPORT ERIK WINTER COMPETITIE HEREN TEAMS 
Vanaf 13 november zal LTC de Schenge (samen met LTC De Stoof uit Koudekerke) voor de 3e keer de Intersport Erik 

Winter Competitie voor Heren teams organiseren. Alle mannelijke leden van 17 jaar en ouder kunnen hieraan 

meedoen. Er wordt uitsluitend gespeeld op zaterdagen. Elke deelnemer speelt op een zaterdag 1 uur enkel en 1 uur 

dubbel.  Je speelsterkte maakt niet uit, voor zowel beginners als gevorderde tennissers zijn er wedstrijd 

mogelijkheden. De aanmelding voor de wintercompetitie zal sluiten op 08 oktober aanstaande. 

 

We zoeken nog bardienst vrijwilligers voor tijdens de wintercompetitie. Vind jij het leuk om af en toen op een 

zaterdagmiddag vanaf november 2021 een paar uurtjes bardienst te doen? Neem dan contact op met iemand van 

onze kantine-commissie. 
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VAN DE JEUGDCOMMISSIE 
De komende maanden heeft de jeugdcommissie weer een paar leuke activiteiten op de agenda staan, we gaan o.a. 

zwemmen. In oktober staat er ook weer tennisinstuif gepland onder leiding van Jasper, iedereen is welkom ook 

vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes etc. Datum en tijd volgen nog. Het is altijd een gezellige boel dus kom een 

uurtje sportief lol maken. Houdt de app en de socials in de gaten voor de rest van de activiteiten, datums en tijden.  

 

Na maanden van voorbereiding is het dan toch echt zover! Zoals de meeste jeugdleden al weten krijgt ieder jeugdlid 

een tennisshirt. Dit is mogelijk gemaakt door 4 sponsors: Klaasse Betonstaal B.V., Tennisschool Smit, Fruitteeltbedrijf 

Mesu en Jumbo van Overveld. Als jeugdcommissie zijn we hiervoor ontzettend trots en dankbaar. De pasdag staat 

gepland voor donderdag 7 oktober van 15.30 -18.00 uur. Ieder jeugdlid heeft hiervoor een uitnodiging ontvangen. 

 

               
Intersport Erik zal op 07 oktober aanwezig zijn om het passen te begeleiden. Tevens zijn er trainingspakken, broekjes 

en rokjes te verkrijgen die dag en deze (dit is geheel vrijblijvend) mogen we aanbieden met een korting van 20%. 

 

GROTE CLUBACTIE  

 

L.T.C. de Schenge doet mee aan de 

Grote Clubactie.  
 

Ons doel voor dit jaar is: Activiteiten 

organiseren (zoals tennis instuif) voor 

onze jeugdleden. 
 

 

 

 

 

HELP JIJ ONZE CLUB? 

Steun dan onze vereniging door loten (€ 3,- per stuk) te kopen en maak zelf kans op € 100.000,-. 

Van ieder lot gaat 80% rechtstreeks naar onze vereniging. 

Loten zijn te koop via onze jeugdleden of online via onderstaande link: 

https://lot.clubactie.nl/lot/l.t.c.-de-schenge/260070 

Alvast bedankt! 

 

 

 

 
 

https://lot.clubactie.nl/lot/l.t.c.-de-schenge/260070
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SPONSOR VAN DE MAAND 

In de nieuwsbrief brengen we als blijk van waardering telkens één van onze 

sponsoren onder de aandacht. In deze nieuwsbrief het woord aan Saskia Klaasse 

van Klaasse Betonstaal. 
 
 
 

 
Start van ons bedrijf 
Klaasse Betonstaal B.V., gevestigd in Arnemuiden, is in 2013 gestart als eenmanszaak door de huidige eigenaar Peter 
Klaasse. Door de jarenlange ervaring en kennis van betonstaal is het bedrijf in korte tijd verder gegroeid. Eind 2015 is 
Klaasse Betonstaal B.V. opgericht. 
 
Wat doen wij? 
Klaasse Betonstaal B.V. verkoopt en monteert betonstaal en verzorgt complete projecten. 
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Project: Fletcher Hotel Veerse Meer 

 

 
Project: Kingfish Zeeland 

Veiligheid 
Veilig werken is belangrijk. Een goed begin is nog altijd het halve werk. Door een goede voorbereiding en 
door het gebruik van de juiste materialen kunnen we de veiligheid van onze medewerkers garanderen. 
Ons bedrijf is daarom VCA* gecertificeerd. Jaarlijks wordt Klaasse Betonstaal als bedrijf doorgelicht op alle 
veiligheidsaspecten.  
 
Tot slot vinden wij  het erg leuk om sponsor te zijn van LTC te Schenge en wensen iedereen een leuk en  
sportief seizoen toe! 
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  Project: Kop van het Dok Vlissingen    Project: Woning Wolphaartsdijk 
 

 
Project: Kop van het Dok Vlissingen   
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RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE 
 

Alle leden van de Rabobank kunnen vanaf maandag 4 oktober t/m maandag 25 oktober hun stem 

uitbrengen voor de Rabobank Clubkas Campagne. 

U kunt uw stem uitbrengen met de Rabo App. 

Elk lid kan zijn stemmen op 3 verenigingen verdelen. Nadat alle stemmen uitgebracht zijn, wordt het 
totaalbedrag (€165.000) gedeeld door het totaal aantal uitgebrachte stemmen. Dan wordt duidelijk welk 
bedrag de vereniging ontvangt.  

Laat u stem niet verloren gaan en stem op onze vereniging (LTC de Schenge), we kunnen de financiën 
goed gebruiken. 

U kunt uw stem uitbrengen met de  Rabo App 

Kies binnen de Rabo App voor “Service”, daarna “Stem op jouw club” 

 

Kies voor: LTC de Schenge 

 

 

   

https://bankieren.rabobank.nl/bankierenplus/deeplinking/membership-clubsupport/start
https://www.rabobank.nl/lokale-bank/walcheren-noord-beveland/rabobank-clubkas-campagne-2018/
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PROCEDURE INTRODUCÉS OP DE TENNISBAAN  
 

 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 betaalverzoek 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. 

 

Volgens het samenwerkingsverband tussen de drie Middelburgse tennisverenigingen kunnen leden van TV 

Dauwendaele, MLTC en LTC De Schenge in 2021 door (permanente) leden van elk van deze verenigingen gratis 

worden geïntroduceerd op elk van de 3 tennisparken. Hiervoor gelden dus de normale introducé tarieven niet. Het is 

niet de bedoeling dat leden van 1 bepaalde tennisvereniging uit 3 locaties kunnen kiezen om te gaan tennissen. Er 

dient altijd minstens 1 permanent lid van de gast-vereniging (waar gespeeld wordt) deel te nemen. Deze speciale 

regeling zal nog gelden tot 31 december 2021. Daarna vervalt de gratis introducé regeling, maar blijven we in 

gesprek over andere vormen van samenwerking tussen de drie Middelburgse tennisverenigingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


