Naam en samenstelling commissie (2018):
45+ TOERNOOI
Jan Engbers, Jose Engbers, Ben Bosmans, Melissa Broeders

Samenstelling commissie 2019:
Jan Engbers, Jose Engbers, Ben Bosmans, Slawa Westphal, Hanny Westphal,
Melissa Broeders
(mogelijke) Helpers: Jan van Gool, Ingrid Bosmans, Sylvia van Tilborg, Baries
Westphal en G-club, Corry en Cees Musters, Corry en Christ Oomen.
Vacatures:
(minimaal) 2 commissie leden extra zou erg fijn zijn

Wat waren de activiteiten in 2018:
Toernooi
Finalisten ontbijt
loterij

Hoe verliepen ze:
Over het algemeen is het toernooi goed verlopen.
Veel enthousiaste mensen en leuke sfeer op het park.
Door kleine commissie wel hard werken!

Wat ging er goed:
Het toernooi was weer succesvol; gelijk aantal inschrijvingen als vorig jaar, ondanks
dat het in de 4de week van de zomervakantie viel.
Erg goede sfeer op het park.
De loterij was weer een groot succes, veel mensen blijven tot na de loterij.
Het eten werd ook weer erg gewaardeerd.
Wat zijn de verbeterpunten:
Belangrijkste verbeterpunten zijn:
- strenger omgaan met verhinderingen, zodat in alle poules 2 koppels door kunnen.
- een grotere commissie is gewenst, zodat werk verdeeld wordt. Hanny en Slawa
komen commissie al versterken. 2 extra leden zou nog prettiger zijn!
- eerder beginnen met voorbereidingen
- geluidsinstallatie van de club graag na laten kijken / nieuwe kabel aanschaffen; het
is fijn als deze werkt zonder gekraak!

- vanuit kookploeg werd verwacht dat wij als commissie met hapjes rond gingen; met
maar 3 mensen op een avond was dit niet haalbaar; ook bij de bar moesten leden bij
springen op piekmomenten omdat het te druk was voor 2 personen. Wellicht dat hier
naar gekeken kan worden en een betere / andere aanpak voor bedacht kan worden?
Overige verbeterpunten en evaluatiepunten zie evaluatie verslag (zie hieronder).
Voornemens volgend seizoen:
- eerder beginnen met voorbereidingen
- grotere commissie
- 2 koppels uit elke poule door laten gaan
- duidelijke communicatie naar spelers ivm voorweekend en verhinderingen
- goede communicatie met kook/bar ploeg.

Algemene opmerkingen:
Evaluatie 45+ toernooi 2018
Toernooi algemeen:
 Door veel verhinderingen van de spelers en groot aantal inschrijvingen in de 7 categorie is het
dit jaar niet gelukt om uit elke poule 2 over te laten gaan. In de 7 categorie met meer dan 14
koppels hebben we besloten om 1 over te laten gaan. Planningstechnisch was het niet anders
haalbaar. Hierover veel feedback gekregen; mensen waren hier niet blij mee, sommige zelfs
boos. Voor volgend jaar besluiten we om WEL twee over te laten gaan in alle poules; dit kan
alleen als we een aantal regels strenger hanteren:
- max 2 verhinderingen per koppel; hier ook streng op toezien en spelers op tijd informeren.
- finale weekend geen verhinderingen toestaan en accepteren; alleen op eigen risico en
mogelijk dus walkover geven
- bij inschrijving in 2 categorieën is het een must dat er in voorweekend gespeeld wordt en dat
de mogelijkheid bestaat dat er 2 wedstrijden op 1 avond / dag gespeeld worden. Wanneer
spelers dit niet willen/kunnen, dan moet speler besluiten om maar in 1 categorie mee te
spelen.
- dit duidelijk vermelden in uitnodigingmail en op knltb site bij inschrijving en reglement.





Vraag is dan hoe gaan we hier mee om? hoe coulant zijn we? maken we uitzonderingen, zo ja
voor wie? en waarom? We besluiten dat we gaandeweg het toernooi wat coulanter kunnen
zijn omdat je dan al meer inzicht hebt in de planning; in beginsel zeer streng met deze regels
om gaan. geen uitzonderingen. Als mensen een verzoek indienden, dat mag en we zullen
kijken of het lukt dat we daar rekening mee kunnen houden, maar duidelijk naar spelers zijn
dat wanneer dit niet lukt, dat dat dan erg jammer maar helaas is.
Duidelijk aangeven dat we in voorweekend beginnen; wellicht datum voorweekend opnemen
op flyer en posters? Dit even navragen bij bondsgedelegeerde; eventueel wel een regeltje
erbij dat we in voorweekend beginnen. vragen bij bondsgedelegeerde of toernooien elkaar
overlappen als toernooi eerder begint (voorweekend).
Bij controle van verhinderingen, ook op de vinkjes letten van spelen in voorweekend. deze
mensen blokkeren in het voorweekend: dit is dus bijvoorbeeld al een uitzondering van iemand

die in 2 categorieën wil spelen en een voorgaand toernooi speelt... Dit is de enige
uitzondering die mag!


reglement goed onder de loep nemen en vernieuwen: reglement van Zundert ernaast leggen
en regels overnemen
- binnenschoenen MOET eruit, maar wel aangepast schoeisel bijvoorbeeld.
- 2 prijzen in elke categorie wanneer afvalschema gespeeld wordt.
- finale derde set; rest supertiebreak
- akkoord privacy en foto's opnemen
- finale ontbijt opnemen in reglement?



Twee prijzen wanneer er een afvalschema gespeeld wordt; ook wanneer er maar 1 poule is
waar nr 1 en 2 tegen elkaar spelen. Iedereen =akkoord dus dit gaan we vanaf volgend jaar zo
inzetten.



Plaatsing is ook dit jaar niet goed gegaan en daardoor besloten om de plaatsingen weg te
halen. Het blijkt dat spelers ook gecontroleerd moeten worden bij de KNLTB (optie in
toernooiplanner). Zodra dat is gedaan, worden actuele ratings binnengehaald van spelers en
zal de plaatsing wel eerlijk plaatsvinden. Volgend jaar gaan we spelers dus wel (weer)
plaatsen.



Als spelers klaar zijn in de finale, is het eigenlijk de bedoeling om ernaar toe te gaan om ze te
feliciteren. (commissie was hier nu te klein voor om dit te doen en te vegen) De vraag is of
een foto van te voren voldoende is? Het komt ter sprake of eventueel een klein presentje voor
finalisten of alleen winnaar leuk is en we dus nog een reden hebben om naar de spelers toe te
gaan. Dit bespreken we in eerste vergadering; handdoek of iets anders; bestellen bij
bijvoorbeeld wish of ali express



finales meer clusteren; nu een blok te veel (ook door verzoeken/verhinderingen van spelers)
In feite zijn 3 blokken voldoende: 10.30 - 12.30 - 14.30 (of 10.30 - 12.00 - 13.30) Dit ter zijner
tijd bepalen. Mensen die in 2 categorieën de finale halen in eerste en laatste blok spelen;
overige in middelste blok. Eventueel kunnen spelers ook 2 blokken na elkaar spelen als er 2
uur tussen zit... ook dit kunnen we later bepalen.



toch kiezen voor minder, maar grotere poules; poules van 4 ipv 3; bij een poule van 3 met
kans op een walkover, wordt er maar 1 wedstrijd gespeeld; met 2 door in de poule is dat niet
erg, want dan spelen ze in ieder geval nog een wedstrijd. Dit jaar 1 koppel wat hierdoor maar
1 wedstrijd gespeeld heeft in het toernooi. Door grotere poules te maken maak je uiteindelijk
het afvalschema kleiner.
Ook proberen poules niet al in voorweekend af spelen indien mogelijk.

Commissie:
 Een grotere commissie is een must! 3 / 4 mensen is veel te weinig! De commissie wordt in
ieder geval uitgebreid met Ben Bosmans, Slawa en Hanny Westphal. We staan open voor
meer uitbreiding!
Daarnaast gaan we een groep maken met vaste helpers die tijdens het toernooi 1 a 2
avonden meedraaien en/of die bepaalde taken tot zich nemen. De bedoeling is om hen ook
een avond van te voren uitnodigen en af te spreken wie wanneer komt en wat er van hen
verwacht wordt: Deze helpers (kunnen) zijn: Jan van Gool, Ingrid Bosmans, Sylvia van
Tilborg, Baries Westphal en G-club, Corry en Cees Musters, Corry en Christ Oomen.
G-tennis wellicht als helpende handen / banen vegers voor de finale dag en andere hand en
span diensten. Slawa en Hanny denken hierover en bespreken dit met alle G leden.

Eventueel ook leuk om een tennispartijtje van de G tennissers tijdens het toernooi te laten
zien; bekijken en bespreken wat haalbaar is.


Eerder beginnen met vergaderen, zodat drukwerk ed. eerder klaar is en toernooi eerder open
kan. Nu pas in mei gestart met vergaderen en voorbereidingen; dit is veel te laat! Voorstel is
om een duidelijk draaiboek hiervoor te maken; van open toernooi hebben we voorbeeld
gekregen van Tim Wassink: Eerste vergadering 2019 hebben we al vast gelegd: 31 januari
19.30: rietgors 26 Bij Ben en Ingrid



Ook een (apart) draaiboek voor finale dag maken waarin staat wie wat doet.



Wanneer je in dienst bent op een avond/dag en ergens bij een wedstrijd gaat kijken, graag
even melden/ laten weten bij de andere commissie leden, zodat we elkaar niet kwijt zijn en
elkaar niet hoeven te zoeken.



Duidelijk verdeling van dagen wie wanneer aanwezig is; dit viel nu een beetje in het niet ivm
kleine commissie en iedereen elke dag gewenst aanwezig te zijn.



Stukje van te voren, tijdens inschrijfperiode, om in de krant aandacht er aan te geven: Ben wil
dit op zich nemen; eventueel Sylvia van Tilborg hier voor in schakelen. Het kan ook bij de
buurtcoach aangeleverd worden. Tijdens het toernooi is de Stem een foto komen maken,
maar dat had meer in overleg gemoeten zodat er een voller terras gemaakt kon worden. Wel
leuk dat er aandacht voor het toernooi is, ook tijdens het toernooi. Wellicht voor volgend jaar
toch met stukje tekst dat er op (zaterdag en ) zondag mooie partijen gespeeld worden en
mensen daarvoor langs kunnen komen voor een lekker bakje koffie/thee oid.



De loterij is een groot succes. Dit moet echter zo blijven. We krijgen vele mooie prijzen van
sponsors. De vraag is of we ook geld willen besteden voor prijzen voor de loterij? budget is er,
maar willen we dat uitgeven hieraan? Wellicht dat we dit ook later kunnen bepalen als de
prijzen van de sponsors ver bekend zijn. Mogelijk wel al een bedrag hiervoor opnemen in de
begroting?



We moeten ook wat strenger worden in sponsoring met advertentie in boekje: waarde van
advertentie moet ongeveer gelijk zijn aan de waarde van de prijs(prijzen)



Buiten op het terras zitten met de pc en planning was erg fijn. Zo meer betrokkenheid bij de
wedstrijden en de spelers buiten. Anders ben je meer geïsoleerd in het commissie hok!



We willen een bedank mailtje voor deelname sturen naar alle deelnemers die mee gedaan
hebben dit jaar en hoe we volgend jaar eventueel dingen aan willen pakken: Jan maakt
opzetje hiervoor. Melissa zal deze dan naar alle deelnemers versturen.

Club, bestuur, financiën:
 eerder contact opnemen met Jos om afspraak te maken voor de betaling, zodat het in begin
van het toernooi plaats vindt ipv aan het einde.


Doordat het open toernooi te veel blikken ballen gebruikt heeft tijdens het open toernooi,
kregen wij deze "oudere" ballen; We hebben hier zelf wel mee ingestemd, maar ook deels
omdat we dachten dat er weinig keus was... De ballen waren niet allemaal meer even goed;
we hebben wellicht ook nog eens te lang doorgespeeld met sommige ballen. Gelukkig hebben
weinig mensen hierover geklaagd. We hebben hierdoor wel flink bespaard; uiteindelijk maar
ca. 20 nieuwe blikken gebruikt. Als commissie zijn we echter wel van mening dat we hierop

niet moeten willen bezuinigen. We hebben hiervoor een bepaald bedrag begroot, dan voor dat
bedrag ook ballen gebruiken. Idee: wellicht wil Decathlon wel ballen wil sponsoren volgend
jaar?! Ben gaat kijken of dat een optie is!


Blijft Coremans Sponsor? Jan Cees en Melissa zullen het fotoboek (op een nog nader te
bepalen moment) aan gaan bieden bij Coremans. Anton heeft aangegeven dat we voor de
sponsoring bij zijn zoons moeten zijn, omdat hij zelf in principe niet meer werkzaam is in het
bedrijf. We zullen hiervoor een afspraak gaan plannen.



De geluidsinstallatie geeft vaak problemen! We zouden graag willen dat hiernaar gekeken
wordt vanuit het bestuur/ de club en dat onderdelen of hele installatie vervangen wordt, zodat
deze wel gewoon werkt wanneer hij moet werken.



We willen graag een duidelijke instructie vanuit club waar bepaalde zaken geregeld moeten
worden (ICT, vaste winkels/ ondernemers etc) Zijn we vrij om dingen te regelen waar we
willen?
ook fijn om een lijstje te hebben wie waar contactpersoon van is bijvoorbeeld: nu hebben we
via via via iemand gevonden om de Coremans presentatie op de reclame tv te krijgen en
achteraf bleek dit toch ook nog de verkeerde persoon te zijn!



Vorig jaar om een smartphone vanuit de club voor de toernooien gevraagd en daar werd
instemmend op gereageerd. Echter is deze er niet gekomen. Verzoek voor komend jaar als
nog? Als toernooileider heb ik nu mijn eigen prive nummer hier voor in moeten zetten, maar
dit vind ik zelf geen fijn idee. Graag willen we ook uitleg over hoe de smsjes verstuurd kunnen
worden van uit toernooiplanner of waar het open toernooi dit dan ook heeft gedaan. Slawa en
Melissa willen hier graag de uitleg over krijgen van de juiste persoon/personen



De laptop van de club heeft geen accu/ of de accu is kapot. Daardoor is het onhandig om
deze eerst op te starten in het commissie hok om eea te kunnen printen en daarna mee naar
buiten te nemen. dan moet de pc dus opnieuw opgestart worden. Zou fijn zijn als dat gemaakt
kan worden?



Een selectie van foto's sturen naar tc etten voor site en facebook; dit is inmiddels al gedaan
en staan er op.



Net voor het toernooi is de club over gegaan naar een andere provider, waardoor de mail
waarmee gecommuniceerd werd, niet meer bruikbaar was... Wij hebben hierover geen
communicatie gehad. Dit was erg vervelend.

Keuken, bar:
 Er is weer hard gewerkt door de Kookploeg en er zijn weer lekkere maaltijden klaar gemaakt.
Wij zijn van mening dat dit ook echt iets toevoegt voor het 45+ toernooi. Echter hebben we
wel wat feedback:
- misschien dat het menu wat vernieuwing kan gebruiken; al jaren staan dezelfde gerechten
erop. (op zich niets mis mee, maar af en toe wat vernieuwing is wenselijk)
- afspraak was dat de keuken tot 21 uur open zou zijn, maar mensen kregen om 20.45u al te
horen dat er niet meer gekookt werd.
- hapjes rond brengen moest nu door commissie gebeuren, terwijl wij daar de mensen niet
voor hadden. Wij hebben ook spelers van het terras benaderd om dit te willen doen; maar dat
vinden wij eigenlijk bij de keuken / bar horen. Als commissie kunnen we best een keer bij
springen als dat nodig mocht zijn, maar zeker om 22.30u is het niet haalbaar voor ons om met
hapjes rond te gaan...

- een voorstel om ook wat vernieuwing te brengen en omdat de kookploeg toch ook wel
aangaf dat het hard werken is, om bijvoorbeeld op vrijdag avond een vrije dag voor de
kookploeg in te lassen en ipv maaltijden te maken, om bijvoorbeeld een bbq weg te zetten
waar sate en hamburges gemaakt worden oid. of een andere mobiele etenskraam.
- We hebben bij de kookploeg gevraagd om evaluatie punten vanuit hen voor ons, maar tot op
heden niets gehoord. (ook niet meer naar gevraagd)


Ook de bar heeft weer hard gewerkt! ook voor deze commissie wat feedback:
- er waren redelijk wat momenten dat clubleden bij moesten springen achter de bar. Wellicht
dat er toch eens kritisch gekeken kan worden of er op bepaalde momenten niet toch extra
personeel bij kan / moet zijn?!
- er was te weinig glaswerk! er werd zelf van onze commissie verwacht (of wellicht gevraagd)
dat wij glazen op gingen halen?
- een paar jaar geleden waren er jonge meisjes die ingehuurd werden voor bediening op het
terras en glazen ophalen; zij gingen zelfs het hele park rond en kwamen terug met
bestellingen van mensen die langs de baan zaten te kijken. Is dit weer een optie om dat weer
te kunnen organiseren? wellicht vanuit scholen als maatschappelijke stage oid of tegen een
kleine vergoeding. Wie regelt dit dan? is dit vanuit de club, bar of mogen/kunnen wij dit zelf
regelen/verzorgen!?
- Finale ontbijt was erg goed geregeld en verzorgd!
- barcommissie heeft hard gewerkt om alles netjes te maken



algemeen: van te voren nog duidelijkere afspraken maken wat vanuit kookploeg en barploeg
van ons als commissie verwacht wordt.

Overig:
 Bij (extreme) hitte zoals dit jaar ook papieren op hangen met wat te doen bij Hitte e.d. en dat
mensen rust nemen, voor afkoeling zorgen en goed drinken etc.


Leuk idee van foto's van finalisten voor de graafmachine; Anton Coremans was erg happy
hiermee



Leuke goodiebags; complimenten voor Coremans



Inhoud van goodiebag: eerder bepalen wat we er in willen en dit mag best wat geld kosten:
(nu bijvooorbeeld een foto sleutelhanger als kleinigheidje in de bag)We willen wel proberen
om tennis hierin primair te houden. We kunnen hiervoor ook kijken bij ali expres / wish, action
ed.



Wijn was succes; beter dan bloemen, zeker met deze hitte. De wijn werd zeer gewaardeerd.



Het idee komt ter tafel om te kijken wat er in de wereld speelt tijdens het toernooi en om daar
dan het thema voor het toernooi van te maken. Kijken wat mogelijk is en haalbaar.



Finale ontbijt houden we erin; was goed geregeld.



Jack heeft ook erg hard gewerkt, alleen de score borden draaiden niet; het oude
sproeischema was er op een of andere manier niet uit. Verder alles goed verlopen in
communicatie en dergelijke. Wij zijn 1 keer vergeten de sproeiers terug aan te zetten...
Volgend jaar Jack toch uitnodigingen bij een van de vergaderingen om zo goed helder te
krijgen wat wij van hem en hij van ons verwacht.



Een lampje regelen voor bij de pc als we buiten zitten; was nu erg donker aan het eind van de
avond waardoor het toetsenbord niet goed leesbaar was.

Naam en samenstelling commissie (2018):
TOSS
Peter en Jose Fleuren
Winnie Goorden
Corry en Christ Oomen
Samenstelling commissie 2019:
Geen
Vacatures:
Hele commissie

Wat waren de activiteiten in 2018:

Hoe verliepen ze:
Maandag en dinsdagavond gepland. Al snel bleek dat dit te veel was en overgegaan
naar allen de dinsdagavond. In het begin redelijk gevuld maar liep ook terug.
Helaas was er zeer weinig belangstelling om te tossen.

Wat ging er goed:
Het was gezellig
Wat zijn de verbeterpunten:

Voornemens volgend seizoen:
Wij zijn als commissie gestopt

Algemene opmerkingen:

Naam en samenstelling commissie (2018):
TOERNOOICOMMISSIE (open toernooi en clubkampioenschappen)

Samenstelling commissie 2019:
Joël de Held, Patty Bastiaansen, Michelle Hack, Koen de Riet, Dirk Korebrits, Roel
Knaapen, Tim Wassink(voorzitter)
Vacatures: Ideaal aantal leden 8, zijn er nu 7. 1 vacature.
Na komend jaar vertrekt 1 lid (Tim Wassink).
Komend jaar dus minimaal 1 nieuw lid aantrekken.
Wat waren de activiteiten in 2018:
Clubkampioenschappen(CK) i.c.m. met Club4life (KWF) en samenwerking met TV
Rico.
Open Toernooi (OT)
Hoe verliepen ze:
CK
Goed verlopen. Er was een klik tussen de commissies van TC Etten en TV Rico
waardoor we gezamenlijk het tot succes hebben kunnen brengen! We hebben een
leuk bedrag op kunnen halen voor het goede doel €1200,OT
Zelfde aantal deelnemers wat voor een open toernooi zeer positief is (gezien de
toernooien in de regio). Gezellig en van veel deelnemers positieve terugkoppeling
gehad. Ook financieel gezien was het succesvol, zie realisatie.
Wat ging er goed:
CK
Er is een enquête uitgezet om na te gaan of de huidige aanpak wel gewaardeerd
wordt. Alle poule wedstrijden op één avond plannen is positief ervaren, maar lukt
helaas niet altijd. Op tijd spelen is wat wisselend, maar de algemene trend is dat het
toch in het begin van het jaar en tijdens de clubkampioenschappen als positief wordt
ervaren. (zie ook bijlage met reacties)
AVG lijst laten ondertekenen om ze volgend jaar weer te mogen mailen.
Gebruik van Mailchimp om mailtjes uit te sturen. (men kan zich ook uitschrijven).
OT
Inzet van de commissie om alles te begeleiden. Snack na wedstrijd was goed
bevallen bij de deelnemers. De flexibiliteit en hulpvaardigheid waarderen de
deelnemers ten zeerste.
Supertiebreak in de dubbels, deze zorgden voor vlotte planning en goed verloop in

de avonden.

Wat zijn de verbeterpunten:
CK
Voor komend jaar houden we de nieuwe opzet aan. Dus voor nu geen
verbeterpunten.
OT
Samenwerking met de sponsor, dit was te afwachtend en passief.
Banen waren OK, maar toch door de droogte aan het eind van de dag matige
kwaliteit.
Begroting is beter dan vorig jaar, maar moet nog een kwaliteitsslag ondergaan.
Voornemens volgend seizoen:
CK
Het “op tijd spelen” en proberen “alle poulewedstrijden op één avond te plannen”
gaan we komend jaar voortzetten.
OT
Volgend sponsor actief benaderen en meedenken wat deze kan bereiken met de
sponsoring en concrete afspraken maken. Afgelopen jaar hebben we bewust
gekozen om ons meer te richten op de recreatieve tennissers.
Dit willen we komend jaar toch ook weer meer richting de prestatie spelers
verschuiven. Bekend daarbij is dat deze gevoelig zijn voor de hoogte van het
prijzengeld. Deze is de laatste jaren stapje voor stapje verlaagd, maar daarmee zien
we ook het aantal deelnemers in de hoogste categorie HE, DE, DD, HD zakken.
Voornemen is om het prijzengeld in overleg met het bestuur voor deze onderdelen
te verhogen en dit ook communiceren bij de promotie direct gericht op deze spelers.
Aantal toegestane verhinderingen ophogen na 3 (naast de “ik werk op werkdagen en
kan niet eerder dan …” optie)
Communicatie via Whatsapp, makkelijker en directer dan telefoon.
Verspringen van ronde tijden (dus gelijk alle banen in één ronde, eerst de helft van
de banen plannen, dan na 45 min de andere helft, enz). Hopelijk betere bezetting
van de bannen en meer flexibiliteit in plannen.
Algemene opmerkingen:

Naam en samenstelling commissie (2018):

Tennis 55+ mannen vrijdagmiddag
Henk Smits en Dave Sioen
Samenstelling commissie 2019:
Als in 2018
Geen

Wat waren de activiteiten in 2018:
Tennissen van 1 april tot 1 oktober iedere vrijdag van 13.15 uur tot 15.45 uur
tijdstip in overleg met Jo Klijs en André van der Bijl
Laatste vrijdag van september een BBQ

Hoe verliepen ze:
goed

Wat ging er goed:
Tennissen werd goed bezocht en na afloop een vaste barmedewerker
Wat zijn de verbeterpunten:
geen
Voornemens volgend seizoen:
Op dezelfde voet verder gaan
Graag willen we een keer uitleg over padel en dat een middag combineren met
tennis

Algemene opmerkingen:

Naam en samenstelling commissie (2018):
BEDRIJVENTOERNOOI
Iris Beets en Jacqueline Trouw
Samenstelling commissie 2019:
Iris Beets, (en aantal personen nog onder voorbehoud)
Vacatures:
Er zouden minstens 2 of 3 mensen bij moeten komen eigenlijk, eventueel nog één
extra op de toernooi avonden.
Wat waren de activiteiten in 2018:
Bedrijventoernooi, weer in het najaar
Hoe verliepen ze:
Het bedrijventoernooi verliep goed; er waren weer volop inschrijvingen en er werd
ook gebruik gemaakt van de ‘extra’s’ zoals advertenties. Het aangepaste
speelschema werd wel kritisch ontvangen dus daar wordt volgend jaar weer aan
gesleuteld. Verder was het een erg gezellig toernooi (twee avonden).
Wat ging er goed:
Aantal inschrijvingen, en gebruikmaking van de ‘extra’s’ (oefenuren op de baan,
advertenties)
Wat zijn de verbeterpunten:
Speelschema. Met een groot aantal teams op twee avonden een volledig toernooi
indelen, is moeilijk. Zowel het sociale aspect als het wedstrijdelement moet er zijn.
Voornemens volgend seizoen:
De stijgende lijn voortzetten en het populairste bedrijventoernooi van de regio
worden!

Algemene opmerkingen:

Naam en samenstelling commissie:
G-Tennis
Hanny Westphal ( Organisatie,Training en Buddy )
Ronald Lauwers ( Training en Buddy )
Jori Westphal ( Training en Buddy )
Nico Kop ( Training en Buddy )
Karien Wildekamp ( Training en Buddy )
Melissa Broeders ( Ondersteuning reguliere tennis G-Tennisser)
Joop van Kats ( Training reserve )
Kimberly van Benthem ( Ondersteuning reguliere tennis G-Tennisser )
Saskia van den Heykant - Berman
John van Steen ( Buddy )
Josée van Steen ( Buddy )
Arno Snepvangers ( Buddy )
VZ Slawa Westphal

Samenstelling commissie 2018: G-Tennis
Hanny Westphal ( Organisatie,Training en Buddy )
Ronald Lauwers ( Training en Buddy )
Jori Westphal ( Training en Buddy )
Nico Kop ( Training en Buddy )
Karien Wildekamp ( Training en Buddy )
Melissa Broeders ( Ondersteuning reguliere tennis G-Tennisser)
Joop van Kats ( Training reserve )
Kimberly van Benthem ( Ondersteuning reguliere tennis G-Tennisser )
Saskia van den Heykant - Berman
John van Steen ( Buddy )
Josée van Steen ( Buddy )
Arno Snepvangers ( Buddy )
VZ Slawa Westphal

Wat waren de activiteiten in 2017 - 2018:
Nieuwjaarstoernooi TC Smash Heemstede
Selectie en Voorbereiding World Summer Games 2019 ( Tanja Baremans en

Rik Snepvangers
Super G.
Special Olympics Achterhoek 2018
Clinic G-Tennis Den Haag tijdens de “The Hague Open” op uitnodiging van de
Special Olympic Organisatie 2020 den Haag.
Clinic G-Tennis Houten op uitnodiging van Pole Position en KNLTB. Meeting en
Clinic met Robin Haase en Timo de Bakker
Samenwerking met de Sportcoach Etten-Leur Martijn Henzen
Hoe verliepen ze:
Super leuk.
Tijdens de Special Olympics 2018. Bijna allemaal kampioenen.
Veel vrijwilligers, mooie locatie.
Helaas geen supporters van de club.
Resultaten.
file:///D:/Prive/TC-Etten/GTennis%20Special/Special%20Olympics%202018/Uitslag-SONS-2018Tennis.pdf

Wat zijn de verbeterpunten:
Graag meer ondersteuning van het Bestuur zie vorig jaar.
Met name bij het vinden van sponsors. We hadden een nieuwe trainer Erik
Aarts. Maar heeft afgezegd voor 2019. Hij wilde zaterdag vrij zijn.
Zoektocht nieuwe trainer is weer begonnen.
Voornemens volgend seizoen:
Deelname Smash Heemstede wintertoernooi
Deelname Nationale Kampioenschappen G-Tennis. Waarschijnlijk Hilversum
Deelname G-Tennisteam voor Saoedi Arabië’
Organisatie voor een landelijk G-Tennis toernooi proberen uit te voeren.
Algemene opmerkingen:

