
 
 
 

Beste tennisvrienden 

Het nieuwe  jaar  is weer begonnen en dan  kunnen we weer  vooruit  gaan  kijken naar het  komende 
buitenseizoen.  
Nog even terugkijkend mogen we afgelopen jaar een goed jaar noemen, zowel sportief als financieel. 
De  winst  over  2016  komt  ongeveer  uit  zoals  begroot  op  ruim  €  2000.  Er  waren  tegenvallers  in 
onderhoudskosten  van  de  lampen met  nog  nabetalingen  uit  2015 maar  daar  stonden meevallers 
tegenover in elektriciteitskosten (o.a. vanwege de zonnepanelen) en hogere sponsorinkomsten. 
Sportief gezien  is er  veel actief  gespeeld. Alleen  jammer dat er  vanaf eind oktober  zo weinig meer 
gespeeld is. Dat is wel iets waar we verbetering in willen brengen. 
 
Nieuwe leden 
Er zijn eind 2016 een aantal afmeldingen geweest en ook een aantal nieuwe aanmeldingen. Per saldo 
zal  het  aantal  volledige  leden  ongeveer  gelijk  blijven.  De  nieuwe  aanmeldingen  komen met  name 
vanwege het nieuwe herencompetitie team dat vanuit Kapelle naar ’s‐Heer Abtskerke  is overgestapt. 
Het  aantal  competitieleden  neemt  naar  verwachting  wel  significant  af  doordat  er  geen 
jeugdjongensteam  en  geen  damesenkelteam  meer  is  waarin  vorig  jaar  veel  spelers  van  andere 
verenigingen aan meededen. 
 
Technische commissie 
In het begin van 2016 heeft de TC haar taken neergelegd. Die taken zijn toen voor de rest van het jaar 
overgenomen door Tom en Anne. Ook zij hebben eind van vorig jaar laten weten niet als TC verder te 
willen gaan. We willen de voormalige TC met  Jan, Bryan, Ankie, Carolien en Wim hartelijk bedanken 
voor hun jarenlang enthousiaste en goede  inzet voor de vereniging. Ook veel dank aan Anne en Tom 
voor het enthousiasme en goede werk dat zij hebben gedaan. Hopelijk kunnen we iedereen op de ALV 
nogmaals persoonlijk bedanken. 
 
Zoektocht naar nieuwe commissieleden 
Een goede KC en een actieve evenementen/activiteitencommissie  zijn  van  cruciaal belang  voor een 
succesvolle tennisvereniging omdat onze doelstelling is om de leden zoveel mogelijk op ons tennispark 
te hebben. Alle opties zijn nog open, inclusief samenvoegen van commissies. 
We zijn nog op zoek naar leden die graag samen met andere commissieleden leuke activiteiten willen 
verzinnen  en  organiseren  zowel  voor  onze  eigen  leden  maar  ook  in  samenwerking  met  andere 
tennisverenigingen.  Een speerpunt voor 2017 is wat het bestuur betreft ook om activiteiten, instuiven 
en  onderlinge  toernooitjes  samen  met  andere  tennisverenigingen  uit  de  buurt  proberen  te 
organiseren zoals bijv. met  ’s‐Gravenpolder, Nisse en Ovezande. Dan kunnen, als er te weinig animo 
voor activiteiten is onder de eigen leden, toch leuke dingen georganiseerd worden. 
Een van de adviezen die de KNLTB aan haar  leden geeft om mensen op het park te krijgen  is om ook 
niet‐tennisgerelateerde  activiteiten  te  organiseren  zoals  bijv.  een  hardloopwedstrijd  of 
mountainbikewedstrijd voor  leden en niet‐leden door de poel met  start en  finish  in de kantine. Dit  
genereert extra inkomsten en levert wellicht ook nieuwe leden op.   
Als  je  interesse hebt om  je  in  te  zetten  voor  leuke  activiteiten  samen met de  andere  enthousiaste 
commissieleden, laat het dan a.u.b. vóór de ALV weten aan één van de bestuursleden: Hannie, Eric of 
Hans. 
 
ALV 
De algemene  ledenvergadering staat gepland op vrijdag 17 februari. Er zal hiervoor ruim van tevoren 
een uitnodiging verstuurd worden door de secretaris. 
 
 
 
 
 



 
 
 
KNLTB Clubapp 
TV  ’s‐Heer Abtskerke heeft zich ook aangemeld voor de KNLTB Clubapp. De KNLTB.Club  is een  snel, 
eenvoudig webbased  ledeninformatiesysteem waarmee  clubs  gemakkelijk  alles wat  binnen  de  club 
moet  gebeuren,  kunnen  regelen.  Door  middel  van  deze  app  krijgt  een  vereniging  veel  meer 
mogelijkheden om hun leden aan de club te verbinden en met hen te communiceren. 
Deze  app  is  gratis  te  downloaden  via  de  appstore  voor  zowel  IOS  als  Android. 
https://www.knltb.club/app/ 

 
 
Een greep uit de mogelijkheden van de KNLTB Clubapp zijn: Online ledenadministratie, Communicatie, 
Integratie  afhangbord,  Contributiebeheer/Facturatie,  Incasso/iDeal,  Opmaak+versturen 
nieuwsbrieven, (Bar)dienstenplanner etc… 
Bijkomend  voordeel  is dat we hierdoor weer een goed  communicatiemiddel hebben  sinds de oude 
website buiten gebruik is. Kijk voor meer informatie op https://knltb.club/ 
 
Sponsoren 
Vorig jaar zijn er een flink aantal sponsoren bijgekomen. Sponsoren van een bord krijgen als onderdeel 
van  het  sponsorpakket  twee  gratis  proeflidmaatschappen  per  bedrijf. Hiervoor  kunnen  ze  aan  alle 
activiteiten van de club meedoen behalve aan knltb competities omdat een proeflid geen pasje krijgt.  
Een  proeflidmaatschap  via  een  sponsor  gecombineerd met  een  competitielidmaatschap  staat  gelijk 
aan  een  volledig  lidmaatschap.  Van  deze mogelijkheid  hebben  een  aantal  nieuwe  leden  al  gebruik 
gemaakt. 
  
Maak kennis met tennis 
Heb je een vriend, kennis, collega of familielid die je kennis wilt laten maken met tennis. Maak dan 

vooral gebruik van onze baan om een balletje te slaan. We hebben introductiegeld afgeschaft om geen 

barrières op te werpen. Mochten de banen overvol zijn en er kan onderling niets afgesproken worden 

met de andere leden dan hebben koppels met alleen eigen leden voorrang op koppels die een 

introducee bij zich hebben. Wij verwachten echter geen problemen omdat de banen vaak genoeg vrij 

zijn. We hopen natuurlijk dat deze potentiele nieuwe leden te zijner tijd bij ons lid worden. 

 



 
 
 
Rabobank clubkascampagne 
Dit  jaar  gaan we  zeker weer meedoen  aan  de  Rabobank  clubkascampagne.  Ik wil  graag  van  deze 
gelegenheid gebruik maken om een oproep  te doen aan alle mensen met een Rabobankrekening. U 
kunt als Rabobank rekeninghouder gedurende het hele  jaar (kosteloos)  lid te worden. Dit  is mogelijk 
via  de  Rabobank  website  of  uw  Rabobank  contactpersoon.  Dan  kunt  u  meebeslissen  wie  een 
sponsorbijdrage van de Rabobank krijgt. De doelstelling van dit jaar is wederom om geld te genereren 
dat ten goede komt aan stimuleren van actief sporten van mensen die ouder zijn dan 55 jaar. Dit onder 
het motto “sporten is gezond voor jong en oud”.  
 
LED lampen 
Onze tennisvereniging heeft deze zomer zonnepanelen gekregen op het dak van ons clubhuis. Middels 
een  te betalen  rendement over 15  jaar op de  investering wordt de gemeente gedeeltelijk door ons 
gecompenseerd voor hun  investering. Per  saldo komt het erop neer dat de  vereniging over 15  jaar 
slechts 50%  tot 75%  (afhankelijk van het gewenste  rendement) van de  totale  investering betaald en 
tevens  het  jaarlijkse  voordeel  heeft  van  de  energiebesparing.  Het  verschil  krijgt  de  gemeente  uit 
diverse subsidiepotjes voor duurzaamheid. 
Onze  lichtmasten  gebruiken  veel  energie.  We  zijn  daarom  inmiddels  een  onderzoek  gestart  in 
samenwerking met de gemeente Borsele en een LED  lampen  leverancier om te kijken of LED  lampen 
interessant  kunnen  zijn,  naar  voorbeeld  van  TV  Goblin  in  ‘s‐Gravenpolder.  Als  het  financieel 
interessant  is op  lange termijn zouden we  in de  loop van 2017 ook met dit project van start kunnen 
gaan. 
 
Competitie indeling 2017 
Dit voorjaar hebben we deze 6 teams ingeschreven voor de competitie: 
 
Donderdag morgen  gemengd dubbel 50+        3e klasse 
Vrijdagavond    herendubbel 17+   2 teams    2e klasse 
Zaterdag    damesdubbel 17+        3e klasse 
Zaterdag    herenenkel 17+         1e klasse aangevraagd 
Zaterdag    mixcompetitie 17+   Vanaf half mei     3e klasse 
 
De captains zullen de spelers van hun teams tijdig op de hoogte brengen en de wedstrijden inplannen. 
 
Hopelijk allemaal tot ziens op de ALV of eerder op de tennisbaan…. 
 
Namens bestuur TV ’s‐Heer Abtskerke 
 
Hans de Jonge  Penningmeester  Email: penningmeestertvhak@gmail.com 
Eric Boogaard  Secretaris    Email: secretariaat@tvabtskerke.nl 
Hannie de Vos  Voorzitter    Email: hanniedevos@zeelandnet.nl 


