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Van uw redacteur………
Namens mijn eerste vrouw en mijzelf feliciteer ik
het bestuur en alle leden met het 6e lustrum van
onze vereniging! Om dit heugelijke feit te gedenken
organiseert het bestuur op 3 april een aangeklede
borrel, zie de berichten uit het bestuur op blz. 3.
Dit mag u niet missen.
Is het al weer 5 jaar geleden dat we met z’n allen in
het Spant stonden te hossen om het 25-jarig
jubileum te vieren? Wat flies the time toch snel!.
Dan hoop ik dat iedereen de enquête verderop in
dit blad invult en uiteraard daarna gaat inleveren.
Belangrijk!
Tot slot wens ik een ieder een prettig seizoen toe,
hopelijk zonder blessures.
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BERICHTEN UIT HET BESTUUR
Het bestuur en de commissies zijn hard aan
het werk om het komende seizoen in te
luiden. De vergaderingen zijn gepland en de
eerste is al weer geweest.
12 januari zijn wij bij elkaar gekomen en
hebben het een en ander besproken.
•
•

•

•

Het park gaat open op zaterdag 26
maart, dan kan er vrijuit gespeeld worden, mits er geen vorst in de grond zit.
Op zondag 3 april is de opening van het
seizoen, ’s-morgens voor de jeugd en ’smiddags voor de senioren. Er zal een
clinic georganiseerd worden voor beide
groepen onder leiding van Tom Karsten.
De vereniging bestaat 30 jaar en dat
moet gevierd worden, om te beginnen is

•

•
•
•

•

•

•

er voor alle leden op 3 april na de clinic
van de senioren een aangeklede borrel,
d.w.z een borrel met een hapje. Kom dus
allen gezellig proosten op jouw
tennisvereniging.
De activiteiten kalender is gereed zoals
jullie in dit blad verder kunnen lezen.
Noteer de data alvast in je agenda als je
met een activiteit mee wil doen.
Wij zijn druk in onderhandeling met de
Kickers in verband met de bouw van

•

twee garages aan de andere zijde van
het clubgebouw. In de ALV is dit
uitgebreid besproken en zodra wij weten
hoeveel het gaat kosten, dan zullen wij
een buitengewone vergadering beleggen
om jullie goedkeuring te vragen.
De projectgroep Beleidsplan heeft het
concept klaar en heeft inmiddels met de
commissies gesproken. Er zal nog het
een en ander verbeterd en veranderd
worden, voordat zij het presenteren aan
de leden. Gezien de hoeveelheid lijkt het
de projectgroep niet te lukken om het nog
voor het seizoen te presenteren, zoals in
de ALV beloofd. Dit wordt dus
doorgeschoven naar het naseizoen.
De Baradviesgroep is druk bezig met het
organiseren van het Bargebeuren. Er zal
een nieuwe opzet komen om je op te
geven voor de Bardiensten. Zie verder in
dit blad.
Het Bestuur heeft besloten om de
bardienst te kunnen afkopen voor een
bedrag van € 45,--.
Voor een vergeten Bardienst krijg je een
boete van € 30,-Het is jammer dat het Bestuur tot zulke
besluiten moet komen, maar we hebben
van het afgelopen seizoen leergeld
betaald.
In deze Inside wordt jullie gevraagd een
enquette in te vullen. Ik wil aan een ieder
vragen deze in te vullen en in te leveren
bij Etty of Henriette. Het is ook in jullie
belang dat het Bestuur en de Commissies
weten wat er onder de leden leeft. Vul de
enquette in!!!!!
Dan rest mij nog jullie te vragen je op te
geven voor het Wintertoernooi op 26
februari. Zie verder in dit blad.

Vera Jager
Voorzitter
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ENQUÊTE
Voordeel voor jullie is, dat jullie mening
hierin tot uiting komt en ons een leidraad
geeft bij wat leeft onder de leden. Let
wel, des te meer leden hierop reageren,
des te beter wij het beleidsplan voor jullie
kunnen opzetten.

Beste leden,
Op dit moment is er een commissie hard
bezig met het opzetten van het
beleidsplan voor de komende jaren.
Aangezien wij het erg belangrijk vinden
om de mening van de leden over een
aantal zaken te horen, hebben wij hier een
kleine enquête gemaakt. Deze staat op
de volgende twee bladzijden.

Alvast bedankt voor jullie moeite!!
We zullen jullie via de Inside op de hoogte
houden van de uitkomst van deze
enquête.

Wij zouden het heel fijn vinden als jullie er
5 minuten (of misschien meer) aan willen
besteden om die in te vullen. Het geeft
ons dan inzicht waar voor jullie de prioriteit
ligt, zodat wij hiermee rekening kunnen
houden in het beleidsplan.

Vera Jager
Henriette van Welsum
Etty van Noorle Jansen
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ENQUÊTE

In hoeverre vind je het belangrijk dat de vereniging een recreatieve vereniging is of
wil je liever dat er meer accent komt te liggen op prestaties d.m.v. meer competities
(extern) en extra trainingen?
0
0

mijn voorkeur ligt bij recreatief
mijn voorkeur ligt bij competitief

Vind je dat er voldoende vrije banen beschikbaar zijn als je wilt tennissen?
0
0
0

ja/nee in het weekend overdag
ja/nee in het weekend ’s avonds
ja/nee door de weeks ’s avonds

Training senioren
0
0
0

ik wil training om recreatief leuk mee te kunnen spelen
ik ben voor/tegen gerichte training op specifieke onderdelen (thema,
competitie)
ik wil geen training

Wat vind je belangrijk aan de baropenstelling?
0
0

0
0

de huidige openingstijden zijn prima
ik zou de bar ook door de weeks overdag open willen hebben, zou daar ook
een extra bardienst voor willen draaien. Mijn voorkeur voor openstelling van
de bar zou zijn:
0
vanaf 16.00 uur
0
vanaf 12.00 uur
0
vanaf 10.00 uur
ik zou het een goed idee vinden om mensen die een extra bardienst willen
draaien daarvoor te betalen.
ik zou graag een vaste barman/vrouw willen hebben, zou daar een verhoging
van de prijzen voor over hebben.

Hoe belangrijk is het clubhuis met terras voor jou?
0
0
0

ik maak er gebruik van
ik maak er nooit gebruik van
ik zou er meer gebruik van maken als……………………………………………

Het zou mij leuk lijken om mee te doen met de organisatie van:
0
een toernooi op de vereniging
0
de bar
0
technische zaken
0
het onderhoud van het park
0
het werven van vrijwilligers
Het clubgebouw wordt gemiddeld een half jaar niet gebruikt. Het is zonde dat het al
die tijd leeg staat. Daarom spelen we met de gedachte het in het winterseizoen wat
4
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meer te gaan benutten.Het gebouw staat dan wel alleen voor leden ter beschikking.
Het kan echter niet bestemd worden voor feesten en partijen, maar wel voor andere
activiteiten waar ook andere leden aan deel kunnen nemen. Bijvoorbeeld
workshops, lezingen, kaartavonden e.d. Introducés zijn dan ook welkom.
0
0
0

ja, lijkt mij leuk
heb ik geen behoefte aan
ik heb het volgende idee ……………………………………………………….
…………………………………………………………………………………..

Ik speel met name veel
0
0
0
0

door de weeks overdag
door de weeks ’s avonds
in het weekend overdag
in het weekend ’s avonds

Mijn leeftijd valt tussen:
0
0
0
0

18 jaar
18 – 35 jaar
36 – 55 jaar
55 jaar

0

ik zou graag meer betrokken willen zijn bij de vereniging

Ik heb wellicht nog een suggestie, op- of aanmerking waar jullie wat aan kunnen
hebben:
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Naam

: ………………………………………………………………..

Adres

: ………………………………………………………………..

Telefoonnummer

: ………………………………………………………………..

Mijn beroep is

: ………………………………………………………………..

Gaarne inleveren vóór 1 maart 2005 bij:
Henriette van Welsum, Raadhuislaan 17/A, Leimuiden
Etty van Noorle Jansen, Meerewijck 72, Leimuiden
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WINTERTOERNOOI SENIOREN
De AC nodigt jullie uit om in te
schrijven voor het

1 jaar in bezit te
krijgen is winnen niet
alleen van belang.
Vorig jaar was je
gewicht mede van
belang, wat zal het dit
jaar zijn?

WINTERTOERNOOI, zaterdag
26 februari , aanvang 19:00
uur.
De wedstrijden bestaan uit
mixed/dubbel partijen. Elke partij speel
je met een andere partner.
Wij proberen de indeling zo maken dat
je zeker 1x speelt op speelsterkte.
Er kunnen maximaal 60 leden aan het
openingstoernooi meedoen.
Dus schrijf zo snel mogelijk in, er is
een limiet.
Het zal wederom plaatsvinden in de
sporthal Racketsport, Beethovenlaan
114 in Aalsmeer,
Inschrijfgeld is € 7.00 p.p.

Jullie kunnen je inschrijven tot
en met 21 februari.
Je kan je op 2 manieren inschrijven:
• Het formulier inleveren bij Thea
Spaargaren: Esdoornlaan 5
Je
opgeven via de mail:
•
astrid@avl-yacht.nl , let op, je
aanmelding wordt per e-mail
bevestigd.

Wie winnen er dit jaar
de 2 wisselbekers?
Om deze bekers voor

Inschrijfformulier Wintertoernooi:

NAAM:……………………………………………………………….M/V
SPEELSTERKTE:

NAAM:……………………………………………………………….M/V
SPEELSTERKTE:

6

20-2-2005INSIDE - FEBRUARI 2005
TENNIS CLINIC VOOR SENIOREN - 3 APRIL
Dit jaar geen openingstoernooi, maar een
tennis clinic verzorgd door T.O.M.
Tennisschool en aangeboden door TV
Leimuiden.

zodat iedereen op zijn eigen niveau deel
kan nemen aan de clinic.
Er is geen inschrijfgeld en je kunt je
inschrijven tot 27 maart!

Op 3 april vanaf 13.00 uur kan je gaan
werken aan je ‘winners’, ‘smashes’ en
‘service’. Afhankelijk van het aantal
inschrijvingen gaan we met 4 of 6
personen per baan en een tennisleraar de
baan op. We zullen proberen per baan
groepjes van gelijke sterkte te maken,

Je kan je op 2 manieren inschrijven:
• Het formulier inleveren bij Thea
Spaargaren, Esdoornlaan 5
• Je opgeven via de e-mail:
astrid@avl-yacht.nl, let op, je
inschrijving wordt per e-mail
bevestigd

INSCHRIJFFORMULIER TENNIS CLINIC
SENIOREN
Naam:

……………………………………………………………………. M/V

Speelsterkte:

………………

Naam:

……………………………………………………………………. M/V

Speelsterkte:

………………
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NIEUW: PERSOONLIJKE INSPRAAK IN JOUW BARDIENSTEN
Op 16 en 17 MAART a.s. van 20.00 – 22.00 UUR (pasjesavonden)

JE ENIGE KANS OM OOK BIJ DEZE ACTIVITEIT HET HEFT IN EIGEN HAND TE
NEMEN
Gebruik de “pasjes avonden” op 16 en 17
Maart om ook je bardiensten geheel naar
eigen voorkeur in te vullen in direct overleg
met de aanwezige Baradviesgroep. Wij
hebben voor deze NIEUWE AANPAK gekozen
n.a.v. signalen uit de ledenvergadering en
opmerkingen over het invulformulier van het
vorige seizoen. Met deze NIEUWE AANPAK
kunnen wij jullie steeds lastiger
invuloefeningen besparen en toch in overleg
alle baractiviteiten bemannen.

Teams, zowel door de weeks als in het
weekend”, Barcommissaris/-coördinator rol
tijdens officiële/officieuze toernooien of andere
feestelijkheden, weinig of geen bardiensten
overdag.
De consequentie van deze nieuwe aanpak is
dat wij na deze twee avonden de overige
leden gaan plaatsen in de nog openstaande
plekken in het barrooster. Mocht dat niet
aansluiten op jouw agenda dan blijft dezelfde
mogelijkheid over die elk jaar bestaat: één van
de andere leden uit het rooster bellen en
daarmee ruilen.

Op 16 en 17 Maart maken wij dus graag
persoonlijk met jullie afspraken over ieders
inzet in het bargebeuren. HOU JE AGENDA
BIJ DE HAND ! Keuzes kunnen gemaakt
worden uit de volgende activiteiten:
bardiensten, keukendiensten,
maaltijddiensten
organisatorische en representatieve
werkzaamheden
uitgifte en onderhouden van de
bartas(sen) i.o.m. Coördinator
onderhoud-, schoonmaak- en wasmand
activiteiten.
verzorgen van de catering tijdens
Marlintrans, Open Toernooi en finale
weekenden van onze eigen toernooien

KUN JE NIET PERSOONLIJK MET ONS
EEN AFSPRAAK MAKEN
DAN KUNNEN WIJ NIETS ANDERS DOEN
DAN JE IN HET ROOSTER TE PLAATSEN.
Namens het Bestuur nog het volgende:
1)
je kunt je barinzet afkopen door
storting van € 45,= VOOR 17
MAART op bank -rekeningnummer
12 77 07 689
2)
Boete voor het niet komen opdagen voor uw bardienst is € 30
per keer
.
BEGIN MAART ONTVANG JE THUIS DEZE
AANKONDIGING NOGMAALS. WIJ
STELLEN JE DAARMEE IN STAAT JE
VAKANTIEPERIODE AAN ONS DOOR TE
GEVEN

De NIEUWE AANPAK vraagt wel van een
ieder alle medewerking. De Bardiensten zullen
vanaf het begin van het seizoen goed bemand
moeten zijn. Veel tijd tussen de twee data en
het begin van het seizoen hebben we niet.
JOUW AANWEZIGHEID OP 16 OF 17
MAART IS DAAROM VAN GROOT BELANG
De vernieuwingen die we vorig jaar hebben
geïntroduceerd, blijven het komend seizoen
wegens groot succes gehandhaafd. Jullie
kunnen daarbij denken aan “Teams ontvangen

Op deze wijze hopen wij te veel mutaties in
het Barrooster te voorkomen. Tot 16 of 17
Maart.
De Baradviesgroep
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COMPETITIE 2005
Hier volgt de eerste informatie over de
nieuwe competitie met de data en de
teamindeling. Ten opzichte van vorig jaar is
er een damesteam minder op zondag.
Tevens speelt op zaterdag een gemengd
juniorenteam minder. In plaats van het
herenteam op zaterdag speelt er een 4e
gemengd team. Maandagmorgen zijn 2 van
de 4 teams overgebleven. Wij verzoeken u

onderstaande data te checken en tijdig uw
verhinderingen bij uw captain te melden,
zodat deze voldoende tijd heeft om
vervanging te regelen. Verdere informatie zal
tijdens de captainsavond op donderdag 31
maart om 20.00 uur gegeven worden. Als u
als captain dan verhinderd bent, wil u dan
een vervanger sturen?

OVERZICHT COMPETITIEDATA 2005
Landelijk
zondag
10-apr
17-apr
24-apr
8-mei
22-mei
29-mei
5-jun

Competitie
1e speeldag
2e speeldag
3e speeldag
4e speeldag
5e speeldag
6e speeldag
7e speeldag
Inhalen
1e inhaaldag
2e inhaaldag
3e inhaaldag

Hemelvaart
2e Pinkster

District
zaterdag
9-apr
16-apr
7-mei
14-mei
21-mei
28-mei
4-jun

District
maandag
11-apr
18-apr
25-apr
2-mei
23-mei
30-mei
6-jun

1-mei
5-mei
11-jun

2-mei
13-jun

5-mei
16-mei
12-jun

Herenrecreatie (10 speeldagen)
april
maandag
4, 11, 18, 25
dinsdag
5, 12, 19, 26
donderdag
7, 14, 21, 28

mei
9, 23, 30
10, 17, 24, 31
12, 19, 26

juni
6, 13, 20
7, 14
2, 9, 16

Damesrecreatie (10 speeldagen)
april
dinsdag
5, 12, 19, 26
donderdag
7, 14, 21, 28

mei
10, 17, 24, 31
12, 19, 26

juni
7, 14
2, 9, 16

Damesavondrecreatie (10 speeldagen)
april
woensdag
6, 13, 20, 27

mei
11, 18, 25

juni
1, 8, 15

55-plus recreatie (8 speeldagen)
april
donderdag
7, 14, 21, 28

mei
12, 19, 26

juni
2
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TEAMINDELING SENIORENCOMPETITIE 2005
Zaterdag
Gemengd 1 District 3e klasse
Jessica Spaargaren
Alger Remmelts
Thijs Brambach
Miranda Spaargaren (captain)

Gemengd 2 District 3e klasse
Ada Fallaux
Arnold Heuzen (captain)
Robert Castenmiller
Theo Mollers
Gemengd 4 District 4e klasse
Vincent Eggerding
Frank Blom (captain)
Etty van Noorle Jansen-Bel
Veronica Gijzenij

Gemengd 3 District 3e klasse
Sann Njoo
Lennaert van Egmond (captain)
Inge Segeren
Sietske van Westerop
Walter van der Linden

Reserve:
Heren 1 45+ District 1e klasse
Wil van Westerop (captain)
Kees Schwab
Hans de Graaf
Peter van der Weijden

Michel van der Poel

Heren 2 45+ District 2e klasse
Frans Loos (captain)
Co Moolhuizen
Aad van der Hoorn
Jan van der Voort
Sjaak van der Weijden
Marco de Bruyn

Zondag
Heren 1 Landelijk 5e klasse
Olaf Klein (captain)
Robbert Aniba
Bjorn van der Voort
Vincent van der Veen
Rainier van der Veen

Heren 2 Landelijk 7e klasse
Roelof Achterveld (captain)
Martin van de Geer
Robert Jan Brummelkamp
Ties Hamers

Dames 1 Landelijk 3e klasse
Jeanette Schrijver (captain)
Kim Bagmeijer
Monique de Boer
Astrid van Leeuwen

Dames 2 Landelijk 3e klasse
Mariska de Koning
Femke van Egmond (captain)
Ilse van der Voort
Susanne van Boom

Maandag
Dames 1 District 1e klasse
Hanny Remmelts
Marijke Groot (captain)
Ineke Schoenmaker
Marja Castenmiller

Dames 2 District 2e klasse
Henny de Bock
Marjan van Westerop (captain)
Ria Vermeulen
Anneke Wegener
10
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Heren 1 Recreatie 2e klasse
Arthur Straeter
Piet de Bock
Leen Overbeek (captain)
Cees Roeloffs
Harry Wiecherink

Reserve
District
Rosita de Bruijn
Thea Spaargaren

Dinsdag
Dames 1 Recreatie 1e klasse
Helma van der Jagt
Bernadette Prevo (captain)
Gerie van der Laan
Liesbeth Langemeyer

Reserve Recreatie
Angelique Hylkema
Brenda Muller

Heren 1 Recreatie 1e klasse
Co Moolhuizen
Aad van der Hoorn
Hans Balder (captain)
Rob Spaargaren

Heren 2 Recreatie 2e klasse
Henk Dambrink
Ruud Boss
Louis van Nimwegen
Theo Groot
Louis Vink (captain)

Woensdag
Dames 1 A-Recreatie 1e klasse
Veronic Verberne
Lida van Vliet
Ans Straathof
Gerda Strobbe
Barry van Haasteren
Marjan van Dijke (captain)

Dames 2 A-Recreatie 2e klasse
Annemiek van Leeuwen
Bernadette Blauwhoff (captain)
Edita Mollers
Anka Huijer
Frieda Gosewehr
Roos van Bekkum

Donderdag
Dames 1 Recreatie 1e klasse
Els van der Jagt
Lia Boere (captain)
Helma van der Jagt
Anneke Schoenmaker
Nicoline Bos

Heren 1 Recreatie 55+ 2e klasse
Theo Beuk
Gerard Kuijs (captain)
Cees Roeloffs
Leen Overbeek
Andre de Ruiter
Jos Wolken

Heren 1 Recreatie 1e klasse
Wim Zandvliet (captain)
Piet de Heij
Paul Lutt
Jan van der Voort
Sjaak van der Weijden
11
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Meer reserves zijn welkom! Eventueel kan op het prikbord ingeschreven worden.
Weer een spannende, maar vooral ook sportieve competitie toegewenst.
Anneke Wegener
Districtscompetitie

Gerda Strobbe
Recreatiecompetitie

Robert Castenmiller
Landelijke competitie

P.S. De competitie(indeling) is ook te volgen op: http://www.knltb.nl/TV Competities
Click op: Doorzoek alle competitie-uitslagen
Verenigingsnummer: 31575

ACTIVITEITENKALENDER TV LEIMUIDEN 2005
Zat. 26 februari 19.30 uur

wintertoernooi

Zo. 3 april 10.00-12.00 uur

jeugd clinic opening v.h. seizoen

Zo. 3 april 13.00-15.00 uur
15.30–17.00 uur

senioren clinic opening v.h seizoen
rackettrekken

Vrij. 15 april

aanvang rackettrekken jeugd
15, 22, 29 april en 13, 20 en 27 mei

Vrij. 13 mei 20.00-???
Zo. 15 mei ( 1e pinksterdag )
Wo. 8 juni t/m 12 juni
Zon. 12 juni t/m 19 juni

nieuwe leden toernooi senioren
junior/senior toernooi
clubkampioenschappen jeugd - enkel
clubkampioenschappen senioren - enkel

Zon. 19 juni

BBQ ter afsluiting competitie senioren

Vrij. 24 juni

midzomernacht senioren

Zat. 25 juni

RABO sponsortoernooi

Zon 26 juni t/m 3 juli

clubkampioenschappen senioren - dubbel

Ma. 4 juli t/m 10 juli

Marlintranstoernooi

Zat. 6 augustus

Wandelstoktoernooi heren 40+

Zat. 13 t/m 21 augustus

Open Toernooi

Zon. 28 aug. t/m 4 sept.

clubkampioenschappen senioren – gemengd
dubbel

Wo. 7 t/m 11 september

clubkampioenschappen jeugd dubbel en gemengd

Zat. 10 september

HEETVETH avond toernooi middelb.school

Zon. 25 september

regio en slottoernooi jeugd

Vrij. 30 september

slottoernooi senioren “mexicaanse” avond
12
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TENNISVERENIGING LEIMUIDEN

Secretariaat: Tuinderij 8, 2451 GE Leimuiden, Tel. 0172-507359/0655307235

Momenteel is het bestuur nog in
bespreking met Kickers. Als het plan is
uitgewerkt, wordt een bijzondere
vergaderingen belegd om goedkeuring te
krijgen van de leden.

Notulen Algemene ledenvergadering d.d.
15 december 2004.
Opgemaakt d.d.: 13 januari 2005.
Afgemeld: Etty Noorle Jansen, Rainier van
Veen , Marchelle van Egmond, Hans en Tiny
de Graaf, Lennard en Femke Uittenbogaard,
Gerda Strobbe, Oscar en Gré Franse, Frans
Koeleman, Truus van der Meer, Thea en
Jessica Spaargaren, Ada Fallaux, Marjan van
Westerop, Jan van der Voort.
1.

2.

T.O.M. tennisschool.
Afgelopen jaar zijn we overgegaan van
de tennisschool van Erik Krijger naar
tennisschool T.O.M. van Tom Karsten.
Afgelopen seizoen hebben 2 trainers,
t.w. Anouk en Wouter, de trainingen
verzorgd. De doelstelling was en is om
door te gaan met 1 trainer voor zowel
junioren als senioren. Wouter wil
hetzelfde aantal uren blijven, voor de
resterende uren dient een tweede trainer
te komen. Hierover is het bestuur nog in
discussie met Tom Karsten.

Opening
De voorzitter opent de vergadering om
20.36 uur en heet de aanwezigen van
harte welkom.
Mededelingen
De afwezigen met bericht worden
voorgelezen.

Vernieuwen van het hekwerk
Vera heeft 3 offertes ontvangen. Eerst
wordt bestudeerd hoe het financiële
plaatje er uit gaat zien. Als het bestuur
besluit dit doorgang te laten vinden dan
zal een bijzondere ledenvergadering
belegd worden om goedkeuring van de
leden te vragen. Prioriteiten zullen liggen
bij de bouw omdat we dit nu samen met
Kickers kunnen doen. Afhankelijk van de
kosten wordt het gehele hekwerk of
alleen het slechte gedeelte vernieuwd.
I.p.v. aluminium wordt staal gebruikt.
Gevraagd wordt of deze investeringen
niet de reserves aantasten voor de
baanrenovaties die over een aantal jaren
moeten gebeuren. Hierop wordt
geantwoord dat dit het geval is maar dat
de slechte gedeeltes van het hekwerk
moeten worden vervangen en dat de
nieuwbouw een unieke kans is. De
renovatie van de banen staat voor 2008
op het programma.

Beleidsplan
Vorig jaar heeft de projectgroep
beleidsplan toegezegd het plan in deze
vergadering ter goedkeuring voor te
leggen. Het concept is met de
commissies besproken. De
commissieleden hebben een aantal
wijzigingen voorgesteld die in beraad
worden genomen en aan het plan
worden toegevoegd. Er zal volgend jaar
een bijzondere ledenvergadering worden
belegd ter goedkeuring van het
beleidsplan.
Nieuwbouw
Het bestuur heeft de mogelijkheid om 2
garageboxen te gaan bouwen in
samenwerking met Voetbalvereniging
Kickers. De tekening wordt getoond. De
garageboxen zijn gepland in het
verlengde van het clubgebouw grenzend
aan het Kickers terrein. De bedoeling is
een box als opslagruimte voor de bar en
de andere als opslagruimte voor de
groundsman te gebruiken. De
containters bij de ingang kunnen dan
verdwijnen. I.v.m. de bevoorrading wordt
Kickers om recht van overpad gevraagd.

Ledenaantal
Het totaal aantal leden was per 10 dec
2004 328 , waarvan 252 senioren en 76
junioren.
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Dit aantal kan nog verminderen. Er wordt
aangedrongen op leden -werving.
Opgemerkt wordt dat er ieder jaar aan
het eind van het seizoen veel
opzeggingen zijn en dat er aan het begin
van het nieuwe seizoen ongeveer
evenveel aanmeldingen komen.
3.

4.

5.

Resultatenrekening:
Ontvangsten: De ontvangen contributies
zijn hoger door de verhoging van vorig
jaar. Het aantal leden is gelijk gebleven.
Introductielabels, boetes en afkoop zijn
lager m.n. doordat er minder bardiensten
zijn afgekocht dan het jaar ervoor. Het
barresultaat is beduidend minder. In
sponsoring en subsidie zit Marlintrans en €
1800 subsidie van de gemeente. Overige
baten: dit betreft o.a. de Rabo fietstocht
en het verhuur van de kantine voor
Sinterklaas e.d.

Notulen Algemene Ledenvergadering
d.d. 12.12.2003.
Punt 14, Open Toernooi Commissie: In
de notulen wordt gesproken over 55+
toernooi. Dit moet 50+ toernooi zijn.
Punt 15, Rondvraag: Op de vraag of er
wat gedaan is aan de link met de
webside van de KNLTB wordt
geantwoord dat hieraan gewerkt wordt.
De notulen worden goedgekeurd met
dank aan Gerda Strobbe.

Uitgaven: Het trainingsresultaat is fors
hoger i.v.m. het groter aantal jeugdleden
en een andere tennisschool met andere
tarieven. Ook waren er dit jaar eenmalige
activiteiten als subsidiaire training voor
jeugdleden die overgaan naar de senioren en thematrainingen waarbij de
deelname wat is tegengevallen door het
weer.

Jaarverslag secretariaat over 2004.
Het jaarverslag wordt goedgekeurd.
Voor de PR functie heeft Femke
Uyttenbogaard zich aangemeld. Zij zal
zorgen voor publicaties van toernooien
en evenementen in m.n. het Witte
weekblad, de Inside en andere bladen.
Doelstelling is meer als vereniging naar
buiten te treden. Femke zal aan het
begin van het seizoen starten.

Onderhoudskosten: Deze kwamen lager
uit dan 2003 doordat er in 2004 geen
voorzieningen zijn opgenomen. In 2003
was dit € 7000. De kosten komen dus
hoger uit met als oorzaak het uitbesteden
van het tuinonderhoud, het speelklaar
maken van het park, nieuwe belijning etc.
De huisvestingskosten zijn ook fors
gestegen door de waterrekeningen en de
verontreinigingstoeslag. Dit jaar is de
definitieve afrekening voor 2002 en 2003
betaald.
Commissiekosten: deze zijn aanzienlijk
hoger uitgevallen ten gevolge van
tegenvallende inkomsten bij de
activiteitencommissie.

Jaarverslag penningmeester en
begroting 2005.
De aanwezigen ontvangen de balans,
resultatenrekening en begroting. Frans
merkt op dat er wat inkomsten zijn die
positief zijn uitgepakt. Een aantal posten
zijn hoger geworden zoals onderhoud,
energie en barkosten. Uiteindelijk heeft dit
geresulteerd in een verlies. De cashflow is
positief. Geconcludeerd kan worden dat
de huidige begroting niet ongezond is
maar wel onvoldoende om grote uitgaven
en financieringen te kunnen dekken.

Over de gestegen kosten v.w.b. de
trainingen wordt gevraagd waarom de
jeugdcontributie vorig jaar niet is
verhoogd. Verklaring hiervoor is dat het
werven en toetreden van de jeugd
laagdrempelig moet blijven.
Het subsidiebedrag ad. € 1800 staat nog
niet vast maar Frans verwacht niet dat de
Gemeente aan dit bedrag zal sleutelen. Er
wordt op aangedrongen de financiële
positie meer zeker te stellen en op één lijn
te brengen.
De drukkosten kunnen teruggebracht
worden door meer E-mail te gebruiken en

Balans: De kosten van de oefenwand zijn
niet opgenomen in de vaste activa, omdat
deze betaald zijn uit de voorzieningen
Marlintrans en uit het Schipholfonds.
Gevraagd wordt wat er met de overige
opstallen gebeurd is. Het bedrag van 2003
is ongelijk aan dat van 2004. Het verschil
is de nieuwe deur, die de vernielde deur
na de inbraak heeft vervangen. Deze
wordt in één jaar afgeschreven.
14
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bijvoorbeeld het barrooster in één i.p.v.
twee keer te drukken. Marco dringt aan op
het twee keer uitbrengen van het
barrooster en is eventueel bereid de
drukkosten voor de tweede uitgave zelf te
betalen. Het mes snijdt echter aan twee
kanten. Het verminderen of stoppen van
het drukwerk kan ertoe leiden dat Pim van
der Meer stopt met sponsoren.

veel geïntroduceerd wordt zonder een
label te kopen. Hier zal strenger op
worden gecontroleerd. De vergadering
gaat accoord met dit voorstel.
Boetes: Boetes die opgelopen worden in
de competitie zullen worden doorberekend aan het betreffende team. Dit
moet duidelijk in de beschrijving komen
van de technische commissie voor de
competitieteams. Dit voorstel wordt door
de vergadering geaccepteerd.

De kosten voor gas, water en licht: alsook
de verzekeringspremie zijn gestegen. Op
de vraag of de sproeiperiode niet verkort
kan worden, antwoordt Kees Taapken dat
er regelmatig en ook in het najaar
gesproeid moet worden om mosgroei
tegen te gaan en de doorlaat- baarheid
van het gravel te behouden.
6.

Bardiensten: Omdat veel bardiensten
niet gedraaid worden heeft het bestuur
besloten andere regels te gaan
hanteren. Het bestuur is tot de volgende
voorstellen gekomen:
Het afkoopbedrag ad. € 45 van tevoren,
gelijk met de contributie, laten betalen.
Leden die de bar diensten draaien,
krijgen dit bedrag teruggestort. Leden
die dit verzuimen zijn het bedrag kwijt.
Opgemerkt wordt dat het risico groot is
dat veel mensen het geld laten zitten en
hun bardiensten niet draaien en ook
geen plaatsvevanger zoeken, waardoor
anderen meer bardiensten moeten
draaien. Dit lost het probleem niet op.

Verslag kascontrolecommissie voor
over 2004.
Theo Möllers en Henk Huising hebben
de kas gecontroleerd en in hun brief van
12.12.2004 bevestigd dat er geen
onregelmatigheden geconstateerd zijn.
Zij hebben wel de kanttekening geplaatst
dat ze verontrust zijn een afname te zien
van de netto bar- opbrengsten, gepaard
gaande met stijgende kosten voor
training, huisvesting, commissies en
onderhoud.

Voorgesteld wordt om Iedere week een
belronde te houden om de leden erop te
attenderen dat ze de daaropvolgende
week bardienst hebben. De aanwezigen
vinden dit een goed plan. Er dient
iemand gezocht te worden die deze taak
op zich wil nemen. Hierover wordt
gedacht.
Er moet een betere controle en
registratie komen van leden die
verzuimen hun bardienst te draaien
teneinde de leden die geen bardienst
draaien een boete te kunnen geven.
et bestuur zal zich hierover buigen en
rapporteren in de Inside.

7. Benoeming kascontrolecommissie
voor 2005.
Gerard Kuis wordt als nieuw lid van de
kascontrolecommissie benoemd. Deze
commissie bestaat voor 2005 uit Henk
Huising en Gerard Kuis. Theo Möllers is
afgetreden en niet herkiesbaar. Hij wordt
door het bestuur bedankt voor zijn inzet.
8. Vaststelling contributie
Het bestuur heeft besloten de contributie
niet te verhogen. Dit wordt geaccepteerd
door de vergadering.

10. Bestuursverkiezing
Aftredend en niet herkiesbaar.
Geen enkel bestuurslid is aftredend.
Anita Gijsen stopt met haar functie als
voorzitter van de open toernooicommissie en Ed Fallaux met zijn functie
als lid van de sponsorcommissie. Zij
worden bedankt voor hun inzet en
werkzaamheden en ontvangen als blijk

9. Voorstellen van de zijde van het
bestuur
Het bestuur is tot de volgende
voorstellen gekomen:
Prijs introductielabel:De prijs voor een
introductielabel verhogen van € 5 naar €
7,50. Er zullen nieuwe kaarten moeten
worden gedrukt. Opgemerkt wordt dat er
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wanneer het RABO toernooi plaats zal
vinden. De vraag is of het, gezien de
opkomst, nog zinvol is om dit toernooi te
organiseren? Voorgesteld wordt hiervoor
ook andere bedrijven uit te nodigen.
Volgend jaar worden er 2 evenementen
voor sponsoren gehouden, t.w. het
Veenplassen- toernooi en het RABO
toernooi. Waarschijnlijk wordt er nog 1
activiteit aan toegevoegd. Voor- gesteld
wordt om de ondernemers- vereniging
eens uit te nodigen.
Vóór 1 maart moeten alle data van
activiteiten bekend zijn. voor de
sponsoren worden het Veenplassen en
RABO toernooi en eventueel nog één
erbij.

van waardering een bos bloemen en een
cadeaubon.
Leen Overbeek wordt voorzitter van de
open toernooicommissie. Wil van
Westerop heeft het bestuur d.m.v. een
brief in kennis gesteld van het feit per
1.7.2005 te stoppen met zijn
werkzaamheden voor de sponsorcommissie. Vera zal samen met Wil
bespreken hoe er nieuwe leden voor de
sponsorcommissie gevonden kunnen
worden.
11. Benoeming technische commissie
Robert Castenmiller, Gerda Strobbe en
Anneke Wegener blijven dit seizoen de
technische zaken behartigen. Robert en
Anneke stoppen m.i.v. het seizoen
2005/2006 met hun functies. Hier
worden per die datum ook nieuwe leden
voor gezocht. Voorgesteld wordt om een
duidelijke beschrijving te maken van de
taken binnen de commissies.

Onderhoudscommissie: Vera merkt op
dat er weinig vrijwilligers te vinden zijn
die willen helpen met in het voorjaar het
park speelklaar te maken en in het
najaar winterklaar te maken. Afgelopen
seizoen is bij gebrek aan mankracht de
groenvoorziening uitbesteed aan een
hoveniersbedrijf. Aan het eind van het
seizoen heeft een groep leden geholpen
om het park winterklaar te maken. Vera
complimenteert en bedankt Kees
Schwab voor zijn werkzaamheden en
Kees Taapken voor het uitstekende
onderhoud van de banen.

12. Voorstellen ingediend door tenminste
10 leden
Geen
13. Mededelingen commissies
Jeugdcommissie: Verwezen wordt naar
het jaarverslag van de jeugdcommissie.
Volgend jaar wil de JC op dezelfde voet
verder.

Henriëtte van Welsum en Etty Noorle
Jansen melden zich aan om een enquête
te houden onder de leden om uit te
zoeken wie zich voor welke
werkzaamheden beschikbaar stellen.

Open toernooicommissie: Anita verwijst
naar het jaarverslag van de open
toernooicommissie. Voor 2005 zijn er
nog geen mededelingen. Het open
toernooi wordt gehouden in week 33. Dit
is de periode van 13 augustus t/m 21
augustus.

Activiteitencommissie: Jeanet wijst op
het jaarverslag in de Inside. Nieuwe
activiteiten waren dit jaar het
Midzomernachttennissen en de
Mexicaanse avond. Laatstgenoemde is
helaas door het slechte weer niet
doorgegaan. Astrid vraagt om de Emailadressen van de leden. Voortaan wil
ze de leden, die een mailadres hebben,
ook via de mail benaderen. Voorgesteld
wordt om tijdens de pasjesavond de Emailadressen te vragen.

Baradviesgroep: Zie het jaarverslag. De
doelstellingen voor volgend jaar zijn:
- Efficiëntere inkoop (grotere partijen).
- Vereenvoudiging van het assortiment,
ook de wijnen en bieren.
- Het toewijzen van specifieke
taken/werkzaamheden aan de leden
van de baradviesgroep.
Sponsorcommissie: Het ontbreekt de
commissie momenteel aan man- kracht.
Volgend seizoen zijn er zeker 2 à 3
nieuwe leden nodig. Ed zal navragen

Technische Commissie: Volgend jaar
speelt er op zondag 1 competitieteam
minder. Dit schept meer mogelijk- heden
om vrij te spelen. Het aantal jeugdteams
16
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Kees Schwab: Rookbeleid: per 1.7.2005
is het roken verboden in clubgebouwen
en kantines. Hij pleit ervoor dit voor onze
vereniging eerder in te voeren eventueel
per begin van het nieuwe seizoen. Dit zal
worden meegenomen in de
bestuursvergadering. Er komt een stuk
over in Inside.

ziet er constanter uit dan nu. Op
zaterdag zijn er 4 banen nodig voor de
competitie en 1 voor de trainingen. Dan
zijn dus alle banen bezet en kan er niet
vrij gespeeld worden.
14. Rondvraag
Robert Castenmiller: vraagt wanneer de
projectgroep het beleidsplan zal
bespreken. Vera antwoordt dat dit begin
januari zal gebeuren. Spoedige
afhandeling is noodzakelijk omdat het
vrijwilligersbeleid hierin opgenomen is en
dit in het nieuwe seizoen een belangrijke
rol speelt.
Barrooster: Robert stelt voor tijdens de
pasjesavond de aanwezige leden hun
voorkeur voor barroosterdata te vragen.
Er zal iemand achter de computer zitten
om dit te registreren. Er komt ook een
lijst met namen zodat kan worden bezien
wie er al ingeschreven hebben.

Wil van Westerop: Stelt voor om de
voorstellen van het bestuur als genoemd
onder punt 10 voortaan te omschrijven
en toe te lichten zodat de leden zich
kunnen voorbereiden op deze punten.
Jeugdleden: voert het bestuur een actief
beleid om jeugleden te werven?
Misschien een idee om de basisscholen
actiever hierbij te betrekken om het
jeugdledenbestand op peil te houden.
Veronica merkt op dat hier al een aantal
jaren aan gewerkt wordt door contact te
hebben met de lagere scholen en de
schooljeugd uit te nodigen voor een clinic
om kennis te maken met tennis.

Ton Verberne:
Onder welke naam is de
tennisvereniging vindbaar op het
Internet. Via de gemeentesite is er geen
tennisvereniging bekend. Geantwoord
wordt dat de gemeente hiermee bezig is.

15. Sluiting
De voorzitter bedankt de aanwezigen
voor hun komst, wenst iedereen prettige
feestdagen en een goed 2005 en sluit de
vergadering om 23.15 uur.
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Hallo allemaal,

indeling voor de lessen hangt vanaf zondag 3
april (Openingsclinic) op de ramen van het
clubgebouw. De lessen beginnen woensdag
6 april en zaterdag 9 april. De trainers die dit
jaar les gaan geven, zijn Wouter, die kennen
jullie natuurlijk allemaal en Dennis. Dennis is
in de plaats gekomen voor Anouk. Anouk
gaat lesgeven bij de club, waar ze zelf ook
speelt. Heel jammer! Veel succes Anouk.
Ook dit jaar een overzicht van de competitie
teams. Wij zijn er heel trots op, dat wij weer
meer teams hebben dan vorig jaar. Er zijn 6
teams op de woensdag en 1 team op de
zaterdag. Wij hebben er in ieder geval weer
heel veel zin in en hopen jullie ook!
In ieder geval allemaal tot de 3e april!!

Wat is het al weer lang geleden hè? Als jullie
deze Inside krijgen, dan nog maar een klein
maandje en de banen gaan weer open. Op
zaterdag 26 maart mogen jullie weer komen
vrijspelen. Wij hopen, dat jullie dit jaar weer
allemaal meedoen met de toernooien. Altijd
heel gezellig. Neem nog meer familie en
vrienden mee om jullie aan te moedigen. Ook
gaan we weer beginnen met het
rackettrekken op de vrijdagen van 18.00 tot
20.00 uur. (zie voor meer informatie verder in
deze Inside) Iedereen kan gewoon komen,
ook als je net begonnen bent. Er worden
door ons leuke koppels gemaakt en iedereen
speelt tegen elkaar voor de gezelligheid.
Neem wel je pasje mee. Op zondag 3 april
is de Openingsclinic. Tennisschool Tom
Karsten, komt weer met vijf tennisleraren en
op iedere baan worden leuke oefeningen
gedaan. Je moet je wel even inschrijven. Er
zit een inschrijfformulier in deze Inside. Ook
in deze Inside een inschrijfformulier voor
de lessen. Vul hem direct in en gooi hem in
de bus bij Veronica, dan kunnen de
tennisleraren de indeling gaan maken. De

Groetjes
Henk, Etty, Thijs en Veronica
Jeugdcommissie
Let op! Op woensdag 16 maart en
donderdag 17 maart kunnen jullie ’savonds in het clubgebouw jullie pasje
ophalen. Niet vergeten!

Inschrijfformulier Openingsclinic Zondag 3 april 2005
Van 10.00 uur tot 12.00 uur
Naam:

Jongen/Meisje

Telefoonnummer:
Ik neem een vriendje/vriendinnetje mee.
Naam:

Jongen/Meisje

Telefoonnummer:
Inleveren bij Veronica, Rietlanden 36 voor 28 maart.
Tel. 0172507752
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BERICHT VAN DE TRAINER
Hier nog even een paar kleine tips voordat de
eerste trainingen gaan beginnen:
• Controleer of je tennisschoenen nog
voldoende profiel hebben. Het is
namelijk belangrijk dat je voldoende
grip hebt op gravel en niet iedere keer
uitglijdt. (ja natuurlijk moet je op
gravel wel kunnen glijden, maar wel
wanneer jij het wilt) Zo niet, kijk dan je
vader en/of moeder lief aan en
probeer een paar nieuwe
tennisschoenen te versieren.
• Controleer je racket. Is de grip
versleten of niet, heb je een nieuwe
bespanning nodig of niet.
• Wees gemotiveerd, want alleen dan
leer je het meest.

We gaan weer beginnen!!!
Nog even wachten en dan is het weer zover.
Het tennisseizoen staat weer voor de deur,
en ik heb er zin in. Jij toch ook?
Ook dit jaar ben ik, Wouter Kramps, weer
van de partij. Iedere woensdag, 17 weken
lang zal je mijn gezicht weer zien bij T.V
Leimuiden. Ik ben blij dat ik ook dit jaar de
jeugdspelers van de club weer les mag
geven en ik hoop dan ook dat iedereen met
net zo veel plezier naar de trainingen zal
komen als vorig jaar. Sommige van jullie
hebben deze winter gewoon doorgetraind en
anderen hebben misschien wel iets heel
anders gedaan, maar in april gaan we toch
echt weer Gravel happen. Nu maar hopen
dat het weer ons dit jaar niet zo in de steek
laat als vorige zomer.

Succes en nog even geduld. Ik zie je in april.
Wouter

RACKETTREKKEN JEUGD
JONGENS EN MEIDEN, DIT SEIZOEN
GAAN WIJ WEER BEGINNEN MET
RACKETTREKKEN. WIJ SPELEN IEDERE
VRIJDAGAVOND VAN 18.00 UUR TOT
20.00 UUR. DE EERSTE KEER IS VRIJDAG
8 APRIL. IEDEREEN LEVERT ZIJN OF
HAAR PASJE IN EN DE JEUGDCOMMISSIE
MAAKT KOPPELS EN DEELT DE
WEDSTRIJDEN IN. IEDEREEN KAN MET
EN TEGEN ELKAAR SPELEN. WE HEBBEN
VORIG JAAR AL VEEL VRIJDAGAVONDEN
ACHTER DE RUG WAAROP HET
ONTZETTEND GEZELLIG WAS. HET IS
ECHT LEUK OM EENS TE PROBEREN,
DUS GEWOON ALLEMAAL KOMEN! OOK
NIEUWE LEDEN!

HIER ALVAST ALLE DATA OP EEN RIJTJE:
VRIJDAG 15 APRIL
VRIJDAG 22 APRIL
VRIJDAG 29 APRIL
VRIJDAG 13 MEI
VRIJDAG 20 MEI
VRIJDAG 27 MEI
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TENNISSCHOOL TOM KARSTEN
Trainingsformulier jeugd zomer 2005
Naam:
Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Telefoonnummer:

Mobiel:

E-mailadres:
Geboortedatum:
Aantal seizoenen getennist:

zomerseizoen
winterseizoen

Afgelopen winter getennist:

ja/nee

Ik heb vorig jaar competitie gespeeld:
Zo ja:

ja/nee
woensdag/zaterdag

Dit jaar word er les gegeven op woensdag en zaterdag. Totaal zijn er 17 lessen.
Basisschooljeugd die geen woensdagcompetitie speelt, moet woensdagmiddag beschikbaar
zijn.
Ik kan niet op……………..vanaf………….uur tot ……………uur
Voetbal, hockey en tennis overlappen elkaar slechts enkele weken!
Als het regent, worden de lessen niet ingehaald! Jullie krijgen tijdens de regen binnen
theorieles van de trainer, of er worden spelletjes gedaan.
Datum:

Handtekening ouder/verzorger:

Dit formulier inleveren voor 12 maart bij:
Veronica Gijzenij
Rietlanden 36
2451 ZK Leimuiden
0172-507752
De trainingstijden hangen vanaf 3 april – tijdens de Openingsclinic in het clubhuis.
Let op, vanaf woensdag 6 april en zaterdag 9 april starten de lessen!

21

20-2-2005INSIDE - FEBRUARI 2005
ACTIVITEITENKALENDER 2005
KNIP UIT, HANG OP HET TOILET, ZO VERGEET JE NIET JE OP TIJD
IN TE SCHRIJVEN!
Wo.16 en Do. 17 maart

Pasjesavond & Barrooster

Za. 26 maart

Banen open!

Zo. 3 april
10:00 - 12:00 uur

Openings Toernooi Jeugd Clinic

Vr. 15 april

Start rackettrekken jeugd
15, 22, 29 april en 13, 20, 27 mei

Zo. 15 mei (1e pinksterdag)
11:00 - 16:00 uur

Junior/Senior Toernooi

Wo. 8 juni t/m Zo. 12 juni
16:00 - 20:00 & 9:00 - 18:00 uur

Enkel Kampioenschappen Jeugd

Ma. 4 juli t/m Zo. 10 juli
15:00 - 21:00 & 9:00 - 18:00 uur

Marlintrans Toernooi Jeugd

Wo. 7 sept. t/m Zo. 11 sept.
16:00 - 21:00 & 9:00 - 18:00 uur

Dubbel en Gemengd
Kampioenschappen Jeugd

Za. 10 september
19:00 - 23:00 uur

HEETVETH Avond Toernooi
Middelbare School

Zo. 25 september
10:00 - 14:00 & 14:00 - 18:00 uur

Regio en Slot Toernooi Jeugd

KNIP UIT, HANG OP HET TOILET, ZO VERGEET JE NIET, JE OP TIJD
IN TE SCHRIJVEN!
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JEUGDCOMPETITIETEAMS 2005
Meisjes t/m 12
Leimuiden 1
Woensdag 15:00 – 16:30
Ravenna van der Weijden
Marieke Bal
Fleur Hylkema
Juliette Kolijn

Meisjes t/m 12
Jongens t/m 12
Leimuiden 2
Leimuiden 1
Woensdag 15:00 – 16:30 Woensdag 15:00 – 16:30
Jennifer Muller
Thom Dunki-Jacobs
Charlotte Brussen
Robin Rijnbeek
Joy Voogel
Lars Diephuis
Marijke van Raad
Max van Bree
André Brink

Gemengd t/m 17
Leimuiden 1
Woensdag 16:30 – 18:00
Romy Kuilboer
Roxan van Graas
Nick Hali
Thomas van der Geest

Gemengd t/m 17
Leimuiden 2
Woensdag 16:30 – 18:00
Niels Bal
Roel Vernooij
Ilonka Vernooij
Kelly Schering

Meisjes t/m 17
Leimuiden 1
Woensdag 16:30 – 18 :00
Liza van der Geest
Lisa Mollers
Nina Knelange
Sharon Schering

Gemengd Junioren t/m 17
Leimuiden 1
Zaterdag 2e klasse
Fleur van Weezel
Lisanne van Noorle Jansen
Niels Castenmiller
Thom Wernke
Cees Barnhard
Reserve : Floor Straathof
Jullie krijgen allemaal nog de speeldata en
de exacte tijden door van de
jeugdcommissie. We hopen weer op een
ontzettend gezellig en sportief
competitieseizoen.
Wees op je hoede, want de jeugdcommissie
kan overal op elk moment opduiken om jullie
wedstrijden te bekijken!

Probeer iedere competitiewedstrijd
aanwezig te zijn. Omdat er veel
competitieteams zijn, is het bijna niet
mogelijk om een vervanger te vinden.
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