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Activiteitenoverzicht 2018  

Donderdag 11, 18, 25 oktober:  KNLTB najaarscompetitie om 19.00 uur 
Zondag 14, 21, 28 oktober:     KNLTB najaarscompetitie om 17.00 uur 
 
Vrijdag   12 oktober: Tennislessen van 19.00 tot 20.00 uur. 
 
19 Okt. 2017 : kaart en sjoelavond     
 

Kaart-,Sjoel en Tennisavond  
Op vrijdagavond 19 oktober hebben we de traditionele "all inclusive" 
Kaart- Sjoel en Tennisavond voor onze leden en partners.  
We beginnen om 20.00 uur en de kosten bedragen 7,50 euro, inclusief 
de hapjes en drankjes!  
Opgave is mogelijk (tot donderdag 18 oktober) door de mail die is gestuurd 
te beantwoorden en/of via de intekenlijst in onze kantine. 

 
Ontwikkelingen rond het bestuur 
Hoewel z’n termijn er nog niet op zit heeft Hans Edens aangegeven z’n 
bestuursfunctie met ingang van de Algemene Leden (jaar)vergadering neer 
te leggen.  Gerrit-Jan is bij de volgende jaarvergadering aan de beurt om af 
te treden en heeft het bestuur laten weten niet herkiesbaar te zijn als 
bestuurslid. Dit betekent dus ruimte voor leden om de plaatsen die open 
vallen in te vullen. We zijn er van overtuigd dat er voldoende enthousiast 
potentiëel binnen de club is. Marjanna Wijbenga-Kooi is informeel al 
toegetreden tot het bestuur en daar zijn we erg blij mee. We kunnen met 
het vertrek van twee bestuursleden echter nog meer enthousiastelingen 
gebruiken.  Daarom doen we hierbij alvast een oproep. Lijkt het je leuk iets 
extra’s te betekenen voor de club en dit in een bestuursfunctie te willen in- 
vullen  laat het ons weten. Wil je meer informatie over wat er van je 
gevraagd wordt en wat niet neem dan contact op met één van de 
bestuursleden.  

 
Wintertraining 
Er wordt ook deze winter weer door Daniëlle Koetje les gegeven aan een 
groep enthousiaste leden. Dit gebeurt in de tennishal van TV De Stirum op 
dinsdag  van 18.00 tot 19.00 uur. De lessen lopen door tot eind maart 2019. 
Er ligt momenteel op hetzelfde tijdstip nog een baan vrij. Wanneer we 
minimaal vier leden hebben die ook van deze mogelijkheid gebruik willen 
maken dan zouden we nog iets kunnen regelen. Geef dit dan z.s.m. door 
aan Gerrit-Jan Koetje. 
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Clubkampioenschappen 2018 
De commissieleden bestaande uit Gerald Wiegertjes, Bertrik Steenbergen, 

José Drent en Bart van Daalen worden hartelijk bedankt voor hun inzet voor 

het organiseren van de CK 2018. Natuurlijk bedanken we ook de 

kantinecommissie en de leden die de kantinedediensten hebben ingevuld. 

Met name Melle en Willy Broekema hebben heel wat uurtjes achter de bar 

en inde keuken doorgebracht. Ook de ABC verdient een compliment. De 

banen en alles er omheen lag er weer prima bij. De uitslagen: 

 Clubkampioenen 2018 

  1
e
 plaats 2

e
 plaats 

HE 7 Jordy Hoogstra Bart van Daalen 

 

HE 8 

 

Lukas Voorzee 

 

Roelof Timmermans 

HD 7 Jordy Hoogstra en Jan Hoogstra 

 

Michael Venema en Bart van 

Daalen 

HD 8 

 

Gerald Wiegertjes en Hendrik 

Kroon 

Raoel Steffens en Henk de Haas 

GD Els Mensinga en Henk Brouwer 

 

Tekla Venema en Hendrik 

Uildriks 

DE geen deelname geen deelname 

DD 

 

Ingrid Engelhart en Sandra 

Kroeze 

Josè Drent en Agnes de Boer 

         

 
 

Sponsoring 
Sponsoring is een belangrijke bron van inkomsten voor de club. Ken jij 
bedrijven die mogelijk zouden willen sponsoren of werk je bij een bedrijf 
die ons zou willen ondeersteunen laat het ons weten. Neem contact op 
met Hans Edens en/of Ruud Drent 

 
 

 

 
 
 

 


