
In deze nieuwsbrief lees je belangrijke info over nog openstaande 
vacatures, en jawel, weer een team kampioen, over de 
voorjaarscompetitie, een leuke actie van de Rabobank, de 
Zuiderzeetennistour, de avond voor vrijwilligers en nog meer. 

Openstaande vacatures 
Natuurlijk werkt persoonlijk vragen het best, en dat doen we ook……….  

We zoeken nog een algemeen bestuurslid en leden voor de sponsor- 
kantine- en jeugdcommissie 

Tijdsbesteding: 
Werken in duo’s heeft de voorkeur, dat maakt het werk leuker en kost 
minder tijd omdat de taken verdeeld kunnen worden. Zo is het voor 
iedereen mogelijk om wat te doen. 

Voor alle vacatures geldt een tijdsbesteding van 1-2 uur per week. Wordt 
dat structureel meer, dan moeten taken verdeeld worden. Een mooi 
voorbeeld hiervan is dat Wieke de ledenadministratie, en Merlinde de 
boekhouding doet voor de penningmeester. Tijdens schoolvakanties en 
winter is er weinig drukte, rondom de ledenvergadering in februari, het 
opstarten van het tennis- en competitieseizoen en rondom 
Bokkingtoernooi meer.  

Inhoud vierde bestuurslid (naast Ids, Elbrich en Beitske) 
Vergaderen zo nodig (1x per maand), veel gaat via de mail en (bestuurs) 
app en tussendoor op de club bij het tennissen.  
Bestuursleden geven invulling aan het beleid en bewaken de uitvoering.  
Ieder bestuurslid is aanspreekpunt voor een commissie(s) en onderhoudt 
daarmee contact, regelt en stemt bij vragen, af in het bestuur.  
Er is een Jaarplanner wat het bestuur wanneer doet. De KNLTB 
ondersteunt besturen op allerlei gebied en er is een 
bestuursaansprakelijkheidsverzekering. 

Kantinebeheer; 2 of drie leden 
Is verantwoordelijk voor voldoende aanbod, in- en verkoopbeleid kantine 
en houdt daar administratie van bij. Houdt zich aan de wet- en 
regelgeving voor kantines.  
Onderhoudt contact met de werkster en regelt de bezetting in de 
kantine.  
Door het digitale slot en pinautomaat zijn er niet veel kantinediensten 
meer nodig en vervalt het sleutelbeheer.   

Sponsorcommissie;  een tweede lid 



Is verantwoordelijk voor het werven van, en contact onderhouden met, 
de sponsoren en bedenkt mogelijkheden om sponsors aan de vereniging 
te binden.  
Is samen met de penningmeester verantwoordelijk voor de 
overeenkomsten met de sponsors en ziet toe op de naleving ervan.  
Behartigt de sponsorbelangen binnen de vereniging en de 
verenigingsbelangen bij de sponsor. 

Jeugdcommissie; een of twee leden 
Vooral contactpersoon zijn voor de jeugdleden en hun wensen vertalen in 
activiteiten voor de jeugd. Reclame maken voor bestaande toernooien in 
de buurt 

Neem contact op met Ids Boersma 06-53725954 Beitske Tymstra 
06-06-48510359 Elbrich (vakantie) of Toos Luijk 06-10482258  
Ook voor suggesties of als je op een andere manier wil bijdragen; 
DOEN!!! 

Team kampioen 
Het donderdagavondteam van Eline de Jong, Marijke de Vries, Marcel 
Muis, Nico Achterstraat en Michel Witteveen (aanvoerder), zijn kampioen 
geworden. Alle wedstrijden tegen Urk, Kampen (2x) Swifterbant (2x) en 
Dronten hebben zij gewonnen. Een mooi resultaat en leuk voor de club 
om weer een kampioen-team te hebben. Op naar de volgende klasse! 

Leuke actie van de Rabobank  
“Graag bieden wij uw vereniging, stichting of organisatie twee 
theaterkaarten aan voor de voorstelling Driving Miss Daisy in Theater 
Sneek. Het is een indrukwekkend toneelstuk over een bijzondere 
vriendschap. In het stuk spelen oa. Anne Wil Blankers, Edwin Jonker en 
Iwan Walhain. De recensies in de media zijn lovend. Beloon een loyale 
vrijwilliger / bestuurslid, iemand die het echt verdiend”. 
Onder alle vrijwilligers, commissieleden en bestuur zijn de twee kaarten 
verloot.  
En de winnaars op 2 november j.l. waren Jannie Kuperus en Richard 
Willemsen! Van harte gegund. 

Avond voor vrijwilligers 
Deze is verschoven naar het nieuwe jaar; er is meer tijd nodig om de 
poule van vrijwilligers compleet te maken.  



Zuiderzeetennistour (ZZTT) 
A.s. zaterdag is er weer een jeugdtoernooi; dit keer in Vollenhove voor 
rood, oranje en groen/geel  
Opgeven via sytse@continutennis.nl 

Bye bye contant geld 
Vorige week heeft Merlinde (boekhouding) voor het laatst contant geld 
naar de bank gebracht. Einde contant geld periode! Ondertussen is 
iedereen al aan de pinautomaat gewend; dat scheelt tijd en is wel zo 
veilig omdat er geen kasstromen meer zijn die ergens ingeleverd, geteld 
en gestort moesten worden.  

Info Voorjaarscompetitie van onze VCL Richard Willemsen  

Beste competitiespelers en aanstaande competitiespelers, 
  
Het jaar loopt al weer op zijn einde en de competities zijn gespeeld. Gelukkig 
kunnen we alweer uitkijken naar de voorjaarscompetitie van 2019. Dit lijkt ver 
weg, maar dat is het niet. Zoals altijd kunnen de teams zich aanmelden bij de 
Verenigingscompetitieleider (VCL) van onze club. Inmiddels zijn er ook leden 
die graag competitie willen spelen en op zoek zijn naar een team. Er zijn ook 
teams die op zoek zijn naar een extra of nieuw teamlid. Het zou natuurlijk 
mooi zijn om deze partijen bij elkaar te brengen. Laat dit weten aan de VCL! 
Hij kan proberen om jullie bij elkaar te brengen. Regelmatig komt de vraag of 
de VCL teams wil formeren aan de hand van de opgaves en speelsterktes. 
Het formeren van een team blijft de keuze van leden zelf. Dus er zullen geen 
teams samengesteld worden door de VCL. 
  
In de onderstaande link heb je de mogelijkheid om te zoeken welke vormen 
er mogelijk zijn om deel te nemen aan de voorjaarscompetitie. Het werkt heel 
simpel. Je geeft de verenigingsnaam op, je vinkt de voorjaarscompetitie aan 
en waar nodig de competitie type en speeldag van je voorkeur. 
  
https://www.knltb.nl/tennissers/competitie/competitiezoeker/?
keyword=Ready%20Again&period=Voorjaar&#4 
  
De speeldata van de voorjaarscompetitie zijn: 
  
https://www.centrecourt.nl/siteassets/centrecourt.nl/downloads/competitie-en-
toernooien/voorjaarscompetitie/speeldata-voorjaarscompetitie-2019.pdf 
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!  
  
Je kunt je team uiterlijk aan melden tot en met 21 december 2018! 
  
Mochten er nog vragen mbt de voorjaarscompetitie, dan deze bij voorkeur 
mailen of appen naar de VCL.  
  
Heel veel succes met het samenstellen van je team en graag kijken we uit 
naar jullie vele inschrijvingen. 
  
  
Met vriendelijke groet, 

Richard Willemsen 
VCL Ready Again


