Naam commissie;
Etten-Leurs Open 2108 d.d. 14.07.2018
Wat waren de activiteiten in 2018
Gezamenlijk georganiseerd één-dags-tennistoernooi voor leden van TC de Vijfhuizen,
Tennisclub Etten. Voor inwoners van Etten-Leur die geen lid zijn van één van beide clubs
maar wel elders lid zijn of inwoners die geen lid zijn van een club of lid zijn van de KNLTB.
Dit toernooi werd nu voor het tweede jaar georganiseerd.
Hoe verliepen ze:
De dag verliep naar ieders tevredenheid zowel voor de deelnemers als voor de organisatieen
volgend jaar zeker weer door. Namelijk op zaterdag 13/07/2019
Wat zijn de verbeterpunten:
Planning goed bekijken. Niet alleen over het totaal aantal gelijke verdeelde wedstrijden maar
ook dat de poulewedstrijden gelijk en naar baancapaciteit over de parken worden verdeeld.
Aandacht voor deelname van aanwezige kinderen waarvan de ouders wel voor de BBQ
hebben betaald maar niet voor de kinderen! Hoe gaan we in de toekomst daar mee om!
Aandacht vragen bij de KNLTB over de mogelijkheid dat niet KNLTB leden zich toch via
toernooi.nl kunnen inschrijven voor dit toernooi (zal Jacqueline opnemen met KNLTB)
Aandacht voor de naam aanpassing van het toernooi. Wordt Etten Leur Open 2019 “i.p.v.
“Etten Leur in beweging”
Voornemens volgend seizoen;
Erik Batenburg zal vanuit TC de Vijfhuizen het team komen versterken.
Budget maken voor aanschaffen van prijzen (misschien ook medailles voor de prijswinnaars.
Burgemeester van gemeente uitnodigen om mee te doen (ze is sportief aangelegd!)
Jacqueline Brekoo kent iemand die gratis wil komen zingen (Yvonne van Halten) tijdens de
feestavond.
Voor de rest blijft de opzet van het toernooi ongewijzigd. De foodcar bij TC de Vijfhuizen
was wederom een succes. Bij TC Etten had men dit jaar een goed aanbod aan broodjes die de
deelnemers voor de lunch konden kopen en wat in de keuken van TC Etten vers werd klaar
gemaakt. Dit doen we volgend jaar ook weer. De finale wedstrijden en de feestavond wordt
volgend jaar bij TC de Vijfhuizen georganiseerd.
Algemene opmerkingen:
Corry van Delzen stopt vanwege familieomstandigheden.
Zij zal nog kijken wie, vanuit TC Etten, voor haar in de plaats zou kunnen komen.
Sowieso zal ze Jos de Jonge vragen en mogelijk heeft ze nog andere kandidaten. Ze komt
hierop terug. De andere commissieleden gaan door.

