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winter wil maar niet het land uit en dat
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zit verzuurt niet, zeggen we dan maar.
Het kan en zal niet zo zijn dat Koning
Winter ook de regie over de zomer
overneemt. En anders moet onze
nieuwe koning daar maar eens iets
aan doen.

Redactie:
Ellen Hermans
Redactieadres:
Spinstraat 2
6039 DA Stramproij
0495-450302
E-mail:
ellenhermans@vodafonevast.nl
Kopij:
Alle leden kunnen kopij
insturen op bovenstaand
e-mailadres.

Veel leesplezier en voor later, veel
tennisplezier.

Volgende deadline:

BESTUURSLEDEN:
Advertenties:
Henk Füchs
fuchs@vnlprefab.nl
tel. 0495-452750
bankrekening: 1569.45428

Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Technische zaken:
Jeugdzaken:

Website:
www.tclichtenbergweert.nl

Adres clubgebouw:
Tennispark De Lichtenberg
IJzerenmanweg 15
6006 TA WEERT
Telefoon: 0495-452064

INHOUD:
Voorwoord
Oproep parkdag
Algemene ledenvergadering
De nieuwe penningmeester

TC LICHTENBERG

John Huizing
Jantine Zwart
Henk Füchs
Willem Croughs
Lisette van Roy

blz. 2
blz. 4
blz. 5
blz. 7

Ledenadministratie:
Jantine Zwart
Minderbroederslaan 15
Telefoon: 06-24897353

2013

1

JAARGANG 10 NUMMER 1

VOORWOORD
Voor het eerst sinds lange tijd weer een Heksenpraat. Eerder is besloten om U meer via de
mail en de website te informeren wanneer daar aanleiding toe is. Echter bij de aanvang van
het jaar komen er een aantal zaken samen waar we U over willen informeren, kortom een
goede gelegenheid om weer eens terug te grijpen op het vertrouwde medium: De
Heksenpraat!
Terwijl ik dit schrijf lijkt de winter bezig met zijn laatste stuiptrekkingen, en hopen we dat we
spoedig weer zonder handschoenen en thermokleding kunnen spelen. Het afgelopen seizoen is
er een van ups en downs geweest. De competitie-activiteiten zijn aan het verschuiven van
zondag en zaterdag naar de vrijdagavond. We hebben ons open jeugdtoernooi en open
toernooi georganiseerd. Op zich succesvol, maar de animo viel om uiteenlopende redenen
tegen. Rondom ons heen is helaas hetzelfde zichtbaar. Met toernooien, die in het geheel geen
doorgang vonden, maar anderzijds ook een beperkt aantal toernooien, die het aantal
aanmeldingen niet aan kunnen. De KNLTB, maar ook wijzelf zijn druk aan het evalueren.
In ieder geval voor ons aanleiding om het jeugdranglijsttoernooi te handhaven in week 26,
maar om vervolgens in week 42 een gecombineerd open en open jeugdtoernooi te
organiseren. Het is met name in deze laatste week, dat er rondom ons heen nog weinig aanbod
is en met onze banen en verlichting kan er rond die tijd normaal gesproken nog prima
gespeeld worden.

AGENDATIP 1: OPEN TOERNOOI WEEK 42
Voor de tweede keer werd er een Spooky Sunday georganiseerd – een druk bezocht
evenement, dat al hard op weg is een evergreen te worden. De voorbereiding voor de derde
versie is al gestart.
Ter afsluiting van de Oldtimer competitie, was het dit jaar de beurt aan de Lichtenberg om de
slotdag te organiseren. Dit is met veel inzet van helaas een beperkte groep mensen gebeurd.
De dag is een groot succes geworden. Hoewel het iets anders is verlopen dan gepland. De
ochtend begon tamelijk regenachtig en guur. Geen weersomstandigheden, waar de oldtimer
enthousiast van wordt. Na een halfuurtje gespeeld te hebben moest er noodgedwongen even
worden gestopt vanwege de regenval. Hoewel de buienradar liet zien, dat het vanaf een uur of
12 weer heel goed weer werd en dat werd het ook, kon men het niet meer opbrengen om de
activiteiten te hervatten. Gedeeltelijk, omdat er weinig flexibiliteit aan de dag gelegd werd om
het speelschema iets in te korten, maar vooral omdat het in het clubhuis inmiddels erg gezellig
was geworden! Hoewel er met de inkoop van fusten bier met het ergste rekening was
gehouden eindigden we de dag met nog een klein bodempje in het laatste vat!
Hoewel het veel moeite kost om het Lichtenberg complex in stand te houden, zijn er het
afgelopen jaar naast tennis ook andere activiteiten georganiseerd. In het open lichttheater
organiseerde het Weerter Mannenkoor een jubileum concert, dat waarschijnlijk volgend jaar
geprolongeerd gaat worden en in september werd in een weekend het stuk 4’33” van John
Cage opgevoerd, Helaas ging de clubliefde van de meeste leden niet zover, dat men is gaan
figureren en de gage heeft afgestaan aan de penningmeester – het zou ons erg hebben
geholpen!
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Uiteraard graag Uw aandacht voor al hetgeen in deze Heksenpraat is opgenomen, maar in het
bijzonder de oproep om deel te nemen aan de parkdag op 16 maart aanstaande. Ieder paar
handen is welkom ook die van jeugdleden.

AGENDATIP 2: PARKDAG 16 MAART
09.30-15.00 UUR
Verder wensen we U allen weer een plezierig tennisjaar toe op ons mooie park!

John Huizing
Voorzitter
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OPROEP PARKDAG 16 MAART 09.30 UUR
Op 16 maart houden we weer onze traditionele parkdag – er is weer genoeg te doen. Het
bestuur stelt Uw deelname erg op prijs. Het werk vindt plaats onder deskundige leiding en U
bent de hele dag in gezelschap van fijne collega’s! De verdeling vindt plaats op basis van
talent en aanleg en met beperkte inspraak. We doen het uiteraard voor het aanzien van het
park, maar ook in het kader van de NL Doet Dag, waardoor onze penningmeester weer 450
euro kan bijschrijven vanuit het Oranjefonds. Tijdens dit soort dagen, wil er nog wel eens een
lid van de Koninklijke familie een verassingsbezoek brengen, wilt U dit niet missen, dan moet
U natuurlijk zeker komen!
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ALGEMENE LEDENVERGADERING 31 JANUARI
Op 31 januari hielden we onze Algemene ledenvergadering. De uitgebreide formele notulen
ontvangt U nog, maar in ieder geval Uw aandacht voor een aantal punten, die de revue zijn
gepasseerd en die veranderingen met zich meebrengen.
Allereerst zag het bestuur zich voor het eerst in een aantal jaren met een verlies
geconfronteerd. Deze waren met name het gevolg van een tegenvallende kantine-omzet (weer
ten dele het gevolg van minder animo voor de toernooien en competitie, maar toch ook steeds
meer van huis meegebrachte consumpties). Met betrekking tot dit laatste kunnen we op het
park weinig verbieden, maar willen we in het clubhuis en op het terras toch stellen, dat dit niet
is toegestaan. We hopen toch, dat ieder lid begrijpt, dat als iedereen dit gaat doen, we in feite
beter het clubhuis kunnen sluiten – en dat wil natuurlijk ook weer niemand! Ook viel de
opbrengst uit contributies tegen. Dit alles is voor 2013 aanleiding tot een aantal maatregelen.
Het bestuur is blij, dat de aanwezige leden tijdens de ALV hier constructief over meedachten.
De laatste contributieverhoging stamt uit 2010 en nu is besloten om de contributies als volgt
aan te passen:
• Senior van €145 naar €155
• Junior van €65 naar €68
• Trainingslid van €50 naar €55
• Winterlid van €65 naar €70
• Student van €70 naar €75
Ook de barprijzen waren het laatst in 2010 verhoogd. De verhogingen zijn helaas nodig om de
baromzet op pijl te houden, maar ook om de gestegen inkoopprijzen te compenseren,
laatstelijk veroorzaakt door de verhoging van de BTW van 19 naar 21%.
Daarom worden de prijzen in de kantine als volgt aangepast:
• Fris, koffie, thee van € 1,30 naar € 1,50
• AA van € 1,50 naar € 1,75
• Fles bier: €2,00
• Mars, chips e.d. €0,10 omhoog
• Tapbier (wanneer geschonken) €1,50
Daarnaast is besloten om af te zien van het tappen van bier en over te schakelen op flesjes
bier. Geconstateerd is, dat er bij het tappen veel bier verloren ging en dat er in feite weinig
verdiend werd op tapbier. Alleen bij evenementen zullen we tijdelijk op tapbier
overschakelen. Daarnaast is besloten om nieuwe consumptiekaarten in te voeren. Het principe
blijft gehandhaafd, dat mensen, die een kaart kopen een klein voordeel genieten. Maar daar
waar tot op heden voor €10 euro een kaart ter waarde van €11 kon worden aangeschaft, wordt
nu een kaart ingevoerd waarmee tegen betaling van €15 een tegoed van €16 euro kan worden
verkregen. Een iets kleiner voordeel, dat wel, maar gezien de gestegen barprijzen hoeft er iets
minder frequent een nieuwe kaart te worden aangeschaft. Tot de nieuwe kaarten van de
drukker komen, kunnen de oude kaarten nog worden aangeschaft, zolang de voorraad strekt,
dus doe Uw voordeel ermee – ze blijven uiteraard geldig.
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Met betrekking tot de bardienst constateert het bestuur, dat een groot deel van de leden de
twee bardiensten per lid, die nodig zijn om de bar goed te laten draaien vervult. Hier geldt
helaas ook, dat een klein deel van de leden hier iets minder toe bereid lijkt. In de aanloop naar
en ook tijdens de ALV werden er allerlei sancties geopperd om ieder lid, die in staat is om een
dienst te doen zover te krijgen ook daadwerkelijk de dienst in te vullen. Het bestuur en ook de
ALV voelen er niet voor om sancties in te voeren, echter wel werd het volgende afgesproken:
1) Zeer binnenkort wordt de inschrijving via internet weer opengesteld – U ontvangt
hiervan bericht;
2) Ieder lid wordt verzocht zich in te schrijven voor 2 diensten;
3) Indien U niet in staat bent om een dienst in te vullen (gezondheid, leeftijd) dan
verzoeken wij U dit aan de barcommissie kenbaar te maken – zij zullen dit
beoordelen;
4) Als U vervangende activiteiten verricht of wilt verrichten dan dient U dit ook aan de
barcommissie kenbaar te maken. Vervangende activiteiten kunnen zijn, dat U
bijvoorbeeld wekelijks de afvalbakken ledigt in de container en deze bij de weg zet,
maar ook, dat U bijvoorbeeld wekelijks een informele dienst doet voor een groep
spelers. Dit alles ter beoordeling van de barcommissie;
5) We verzoeken ieder lid zich voor 1 april in te schrijven voor 2 bardiensten, dan wel
indien U meent dat punt 3 of 4 op U van toepassing is dit ook voor 1 april aan de
barcommissie kenbaar te maken, in dat geval en wanneer U Uw contributie tijdig heeft
betaald zal Uw pasje zoals gebruikelijk af te halen zijn in het clubhuis.
(Er zijn leden, die het bezwaarlijk vinden zich al zo vroeg te moeten vastleggen op een
bardienst – in dat geval verzoeken wij U toch zich in te schrijven, indien U dit tijdig doet, kan
een dienst altijd omgeruild worden).
Mocht U nu echt “gewoon” geen bardienst willen doen, dan verzoeken wij U ook dit voor 1
april kenbaar te maken aan de barcommisisie – in dat geval krijgt U een factuur van €15 per
dienst, is dus €30 voor twee diensten en krijgt U ook Uw pasje 2013.
Behalve de mogelijkheid om Uw dienst af te kopen, is dit geen wezenlijke verandering ten
opzichte van de huidige praktijk, met dien verstande, dat we op deze manier willen bereiken,
dat meer leden uit zichzelf een dienst invullen, waardoor een goede barbezetting wordt
gewaarborgd en de barcommissie ook minder hoeft te bellen om mensen alsnog voor een
dienst in te spannen. We vertrouwen op Uw medewerking.
Het gebeurt regelmatig, dat iemand “ongepland” een bardienst doet. Het bestuur heeft hier
geen problemen mee. Echter dient een dergelijke bardienst wel op een reguliere manier te
worden geopend en gesloten. Dat wil zeggen een persoon is verantwoordelijk en deze blijft in
de kantine zolang de “bardienst” (dus niet gaan tennissen en de kantine onbeheerd open
laten). Deze persoon sluit ook met het gebruikelijke kasbriefje de dienst af onder vermelding
van de naam.
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EVEN VOORSTELLEN, ONZE PENNINGMEESTER
Alweer sinds een jaar is Henk Füchs in het bestuur actief als penningmeester. We realiseren
ons echter, dat dit voor de degenen, die niet bij de vorige ALV aanwezig waren wellicht niet
is opgemerkt, vandaar, dat Henk zich hierbij aan U voorstelt:
Wie is Henk Füchs, penningmeester?
In deze Heksenpraat wil ik mij graag even voorstellen aan alle
sportieve tennissers van onze vereniging. Nu zullen er een
aantal onder u denken; is dat niet wat laat aan het einde van
een verenigingsjaar? Ja en nee kan ik daarop antwoorden. Ja want er zijn al 11
maanden van het jaar voorbij en nee want aan het begin van je klus als
penningmeester heb je weinig te vertellen. Je weet dan nog niet hoe het gaat
binnen de vereniging. Vandaar dus aan het einde van mijn eerste jaar als
penningmeester.
Volgens mij ben ik ruim 20 jaar geleden met enkele heren en een dame van
onze vereniging gaan tennissen en heb toen met dat groepje les gehad van Jan
Hoovers uit Stramproy. Ik ben bij de Lichtenberg lid geworden omdat op
Boshoven waar ik woon een wachtlijst was en ik toen dacht: ik ben geboren
tegenover de Lichtenberg waarom niet daar lid worden? Dat dus gedaan en
mijn eerste tennisballen sloeg ik op de clubkampioenschappen in een
“wedstrijd” tegen Gerrit van Buuren, die het heel sportief oppakte toen ik zei
nog geen bal geslagen te hebben. Na enkele jaren ben ik mee gaan doen met
35+ competitie en later de Old Timers waarvan ik zo’n vijf jaar captain van
ben geweest. Nu speel ik nog mee op de vrijdagavondcompetitie.
Mijn werkzaam leven heeft zich in het bouwwereldje afgespeeld en heb een
bedrijf gehad in prefab betonelementen. Produceren dat liet ik aan de
deskundigen over, maar het maken van ideeën en slimme oplossingen vond ik
een geweldige uitdaging. Inmiddels ben ik ruim twee jaar gelden gestopt met
werken en heb veel bestuurlijke bezigheden als ook hobby‘s: vissen, golfen,
moestuin, tennissen en geregeld vertoef ik in de Algarve om ook een balletje
te slaan of een visje te haken.
TC LICHTENBERG
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Nu even iets over onze en natuurlijk ook uw vereniging. Laat ik beginnen met
een algemeen feit in het vereniging gebeuren en in het bijzonder in de sport.
Een lastige trend is het individualisme bij steeds meer mensen. Dat speelt de
verenigingen enorm parten. Men gaat graag op een op dat moment ontstane
behoefte even sporten, snel weer naar huis en verder met de dagelijkse
bezigheden. Binding met een clubje is er vaak niet meer bij. De gevolgen
daarvan komen heel hard aan op mijn pad:
Onze banen, die nu het gehele jaar door bij bijna elk weertype bespeelbaar zijn,
worden minder intensief gebruikt. Vaak zie je ’s-avonds enkele bekende groepjes
of spelers die een balletje slaan en daarna steeds meer, gezellig huiswaarts
keren. De vereniging had vorig jaar weer voldoende consumptie kaarten laten
drukken maar zo worden die niet makkelijk en voldoende verkocht: terug
lopende omzet in onze barverkopen tot gevolg. Ook toernooien zijn veel
moeilijker te organiseren. Mankracht is moeilijk te mobiliseren en spelers al
helemaal moeilijk: Minder deelnemers en bar omzet. In de begroting van 2012
werd erop gerekend dat deze minimaal zou terug lopen. Echter de realiteit is
duidelijk anders. In de ALV van 2013 kom ik daar nog inhoudelijk op terug.
We zullen ons enkele zaken moeten laten invallen om onze vereniging weer
gezellig en gezond te krijgen. Daarvoor is van levensbelang dat de leden gebruik
maken van alle mogelijkheden die te bieden zijn en ook meehelpen zoals het
draaien van enkele bardiensten. Een gesloten paviljoen kan geen pilsje of thee
verkopen! Een penningmeester registreert de financiële feiten en kan alleen
maar aan de inkomstenkant sturen. De kostenkant zijn inmiddels tot op het
bot gereduceerd. Daar is niets meer te halen. Het lijkt mij zeer onwenselijk
dat de penningmeester de bardiensten moet gaan regelen (opleggen) om aan
voldoende inkomsten te komen. Alternatieven hoef ik u niet te beschrijven: die
kent u heus wel!!
Graag zie ik u op ons mooie tennispark een balletje slaan en napraten aan de
bar. Tijdens de ALV van 2013 kunnen we ook nog even napraten,.
Dus tot ziens,
Henk Füchs uw penningmeester.
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