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Van de voorzitter
Eind april zitten we alweer. Het buitenseizoen is al weer een maand
onderweg en de competitie is alweer halverwege. Wat ik er van
meekrijg wordt er dit jaar met veel enthousiasme gespeeld. Vooral op
zondag is het een drukte van belang met toch elke keer vier á vijf
thuisspelende teams. Kom eens kijken, de jeugd vind het hartstikke
leuk om wat support te ontvangen.
De competitie sluiten we af met de jaarlijkse barbecue en dat wordt
langzaamaan een goede traditie. Altijd ook erg gezellig. Kom dit
jaar dus ook.
En dan is het weer tijd voor de toernooien. Tot eind september is er
bijna elke week wel een toernooi te spelen ergens in de omgeving van
Weert. Ook wij hebben ons Open Toernooi en wel in week 29 (vanaf 14
juli). Doe eens mee, bijna elke klasse staat open en het is een leuk
vakantietijdverdrijf.
Tot slot ons beleidsplan. Inmiddels hebben we drie avonden belegd
waar een 80-tal leden onze plannen hebben aangehoord en
bediscussieerd. Dat heeft niet alleen nog tot wat aanvullingen
geleid, maar ook tot een dertigtal leden die er samen met ons de
schouders onder willen zetten. Op 22 mei is er een buitengewone
algemene ledenvergadering waar we u de laatste status willen geven.
Bovendien willen we de teams voorstellen die aan de slag gaan.
Ik hoop u de 22e mei te zien. 20.00 uur in het paviljoen.
Wil Hermans,
30 april 2008.

Van de Ledenadministratie.
Weer even een berichtje van mijn kant. Ik heb inmiddels een nieuwe heup gekregen. Het gaat
geweldig en hoop eind van de zomer weer een balletje te kunnen slaan.
We hebben sinds 1 Januari 2008 veel nieuwe leden binnengekregen. Deze wil ik allemaal
welkom heten. Het zijn er echt heel veel. Vooral de jeugd laat van zich spreken. Misschien
vanwege ons goede trainingsprogramma. En vooral de trainers. Zonder hen lukt het niet.
Maar ook is ons ledenbestand weer aangevuld met nieuwe senioren. Die hebben we ook
nodig.
Dan nog iets anders.!!!!! Bij de uitreiking van de pasjes hoorde ik weer de opmerking ;
IK MOET NODIG EEN NIEUWE FOTO HEBBEN.
Leveren jullie eind September die bij mij in dan staan ze volgend jaar op het pasje.
Ik wens iedereen een zonnig en sportief tennisseizoen toe.
Groetjes Riet.
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UITNODIGING BUITENGEWONE ALGEMENE
LEDENVERGADERING T.C. LICHTENBERG
Geachte leden,
Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van T.C.
Lichtenberg op donderdag 22 mei 2008. De vergadering wordt gehouden in het paviljoen van
onze vereniging en zal aanvangen om 20.00 uur.

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Opening door de voorzitter
Mededelingen de vergadering betreffende
Ingekomen stukken
Vaststellen notulen algemene vergadering van 30 januari 2008
Beleidsplan TCL
Rondvraag
Sluiting

Met vriendelijke groet,
Secretaris T.C. Lichtenberg
A-M. Kooijmans

NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING
T.C. LICHTENBERG d.d. 30 JANUARI 2008

1.
Opening
De voorzitter heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder het erelid de heer N.
Den Hartog. Het andere erelid mevr. R. Van Hest heeft zich vanwege verplichtingen elders
afgemeld en mist zo doende voor de eerste maal sinds haar lidmaatschap een ALV.
De voorzitter vraagt de aanwezigen 1 minuut stilte in acht te nemen in verband met het
overlijden van de heer H. Schepens.
De voorzitter spreekt bijzondere dank uit voor de vrijwilligers. De betrokkenheid van deze
personen is zeer belangrijk; zonder hen zou de vereniging niet kunnen bestaan. Om in één
persoon alle vrijwilligers eens extra te bedanken is tijdens de afgelopen vrijwilligersavond
mevr. Marita Janssen als vrijwilliger van het jaar 2007 uitgeroepen. De bedoeling is dat
jaarlijks deze extra erkentelijkheid aan 1 van de vrijwilligers toekomt.
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In 2007 hebben we veel nieuwe jeugdleden kunnen verwelkomen. Helaas minder senioren.
Aan de ene kant is dit toe te juichen, want ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’. Anderzijds
wordt wel het kader gemist wat vooral uit de senioren moet komen.
2007 was een warm en ook een heel nat, waardoor een minder geschikt, tennisjaar.
De Lichtenberg heeft de monumentale status verkregen op grond waarvan het voortbestaan
van deze locatie als tennispark gegarandeerd lijkt.
2.
Mededelingen de vergadering betreffende
Er zijn 30 stemgerechtigden leden aanwezig van de 256 stemgerechtigde leden. Dit is meer
dan 1/14 deel en dus kunnen op grond van het bepaalde in de statuten rechtsgeldige besluiten
worden genomen.

•
•
•
•

Huishoudelijke mededelingen:
Roken is niet toegestaan in het paviljoen.
De aanwezigen wordt gevraagd de presentielijst te tekenen.
De consumpties in de pauze zijn voor rekening van de vereniging.
De consumpties na de vergadering zijn voor eigen rekening.
3.
Ingekomen stukken en afmeldingen
Er zijn bij het secretariaat geen stukken de vergadering betreffende binnengekomen. De
voorzitter heeft het verslag van de kascommissie ontvangen. De inhoud daarvan zal bij het
desbetreffende onderwerp worden besproken.
De navolgende leden hebben zich voor de algemene ledenvergadering bij het secretariaat
afgemeld:
Mevr. R. Van Hest, mevr. A. Hendriks, de heer en mevr. Hoeben, mevr. De Leeuw, mevr.
Van Run, de heer W. Hilbrands, mevr. Zouteriks en de heer M. Gerards.
4.
Vaststellen notulen algemene ledenvergadering van 24 januari 2007
De notulen worden ongewijzigd goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris voor de
opstelling daarvan.
5.
Jaarverslag door de voorzitters van de commissies
De jaarverslagen van de diverse commissies worden mondeling voorgedragen door de
voorzitters daarvan:
Verslag voorzitter technische commissie mevr. N. Janssen..
De heer W. Verhallen vraagt of het eerste zondag competitieteam dat kampioen is geworden
ook gepromoveerd is. Dat wordt bevestigend beantwoord.
Verslag voorzitter jeugdcommissie mevr. A. Van Hulst.
Verslag voorzitter paviljoencommissie de heer J. Smeets.
6.

Financieel jaarverslag 2007 en begroting 2008
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Aan alle aanwezige leden is het financieel jaarverslag 2007 en de begroting 2008 uitgereikt.
De heer De Leeuw geeft daarbij een toelichting.
Een aantal vragen wordt aan het bestuur voorgelegd:
De heer T. Zouteriks constateert dat het exploitatieresultaat 2005 niet terug te vinden is als
mutatie op het eigen vermogen. De penningmeester antwoord dat er in 2005 op verzoek van
de leden een wijziging in de presentatie van de jaarcijfers heeft plaatsgevonden. Vanaf dat
moment wordt groot onderhoud verwerkt in de exploitatie en niet ten laste van het eigen
vermogen gebracht.
De heer J. Janssen merkt op dat er een sterke stijging is van de energiekosten. De heer de
Leeuw geeft hierop het antwoord dat dat zuiver betrekking heeft op de daadwerkelijke stijging
van deze kosten in het afgelopen jaar. De heer F. Van Geffen merkt ter zake op dat de koeling
niet het hele jaar hoeft te werken en dat daarnaast de verwarming lager kan. De heer Jansen
geeft hierop aan dat bij de onderhoudsfirma van de koeling geïnformeerd kan worden of deze
het gehele jaar ingeschakeld dient te blijven. [actie bestuur]
De heer T. Lemmers heeft een vraag met betrekking tot de kosten van het onderhoud van de
banen. De voorzitter geeft aan dat deze kosten verband houden met het groot onderhoud. Er
wordt aan het bestuur het advies verstrekt geen fijne korrel gravel te gebruiken in verband met
het gevaar van dichtslibben van de banen temeer nu de banen laag in een kuil gelegen zijn.
Dat advies zal aan de groundsman worden doorgegeven.
De gepresenteerde begroting wordt door de vergadering geaccordeerd.
7.
Verslag kascontrolecommissie
De heer Padberg leest het verslag van de kascommissie voor. De commissie stelt de
vergadering voor de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid.
De vergadering stemt daarmee in.
Als nieuwe kascommissieleden worden de heer Padberg en de heer M. Daems benoemd.
De voorzitter vraagt de leden, gehoord hebbende de verslagen van de verschillende
commissies om het Bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid in 2007. De
vergadering stemt hier mee in.
8.
Beleidsplan
Het door de heer J. Huizing in samenwerking met de voorzitter en de heer W. Croughs
opgestelde beleidplan wordt door de heer Huizing gepresenteerd. Een aantal van de
aanwezige leden zal komende week (donderdag 7 februari 2008) bij elkaar komen om de
verdere voortgang te bespreken. In ieder geval zal er in mei 2008 een bijzondere
ledenvergadering plaatsvinden om het beleidsplan verder uit te werken en ter goedkeuring aan
de leden voor te leggen. De voorzitter vraagt de leden om mee te denken/werken aan het
beleidsplan. De leden zullen nog op verschillende momenten en wijzen geattendeerd worden
op het beleidsplan.
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9.
Bestuursverkiezing
Aftredend zijn de bestuursleden de heren Hermans en Smeets. De heer Hermans is
herkiesbaar en de heer Smeets niet. De vicevoorzitter de heer C. Bras neemt het
voorzitterschap even van de heer Hermans over. Het bestuur stelt voor om mevr. K. Coenen
in de plaats van de heer Smeets te benoemen. Er zijn geen tegenkandidaten op grond waarvan
beide personen bij acclamatie worden herkozen danwel gekozen en tot bestuurslid benoemd.
10.
Activiteiten 2008
De technische commissie heeft een activiteitencommissie opgericht. Het doel is dat er nieuwe
leuke activiteiten zullen worden georganiseerd.
Voor de jeugd zal het openingstoernooi op 30 maart in de ochtend plaatsvinden. In de middag
zijn de senioren aan de beurt.
De competitie is wederom druk bezet. Er zullen 5 teams in de zaterdagcompetitie deelnemen
en 10 teams op zondag. Verder 1 damesteam op dinsdag en 1 op donderdag.
Geprobeerd zal worden de ladderactiviteiten verder uit te bouwen. In het bijzonder zal
getracht worden meer vrouwelijke deelnemers te krijgen.
De husselavonden zullen weer elke dinsdagavond door mevr. C. de Leeuw worden
georganiseerd.
Het generatietoernooi zal dit jaar eind juni plaatsvinden.
De jeugdcommissie is wederom uitgebreid met een drietal nieuwe leden. Activiteiten in 2008
zijn grotendeels vergelijkbaar met 2007. PIP laten we vallen, een woensdagmiddag activiteit
komt erbij. We zoeken ouders om hierbij te helpen.
Met betrekking tot het paviljoen wordt medegedeeld dat mevr. Coenen bezig is zich in te
werken. Binnenkort zal ten aanzien van de bar- en weekdiensten en het eventuele verplicht
stellen van de bardiensten een besluit worden genomen. Dat zal vervolgens spoedig met de
leden worden gecommuniceerd.
Op korte termijn zullen de banen 1 t/m 6 gerenoveerd worden waarna de
waterdoorlaatbaarheid aanzienlijk verbeterd zal moeten zijn. Verder zullen de bomen rondom
de masten worden gesnoeid ten einde meer lichtopbrengst te kunnen genereren.
11.
Rondvraag
Op vraag van de heer Verhallen wordt aangegeven dat het openingstoernooi op 30 maart a.s.
zal plaatsvinden.
De heer L. Jansen vraagt zich af of er niet een hoger budget voor evenementen verkregen kan
worden. Het budget is nu € 750. Het bestuur zal zich daarover beraden. [actiepunt bestuur]
De heer Lemmers vraagt zich af of het open toernooi ook niet voor de categorie 3 en 4
opengesteld kan worden. Dat zal worden overwogen, verder deelt de heer Bras mede dat elk
open 17+ toernooi onder de Limburgse Masters zal vallen.
Mevr. Y. Linders vraagt het bestuur of het niet mogelijk is dat er netten tegen de muren
rondom de banen worden gespannen, dit om het terugstuiten van de ballen te verminderen.
Geantwoord wordt dat dat ook wordt meegenomen in het beleidsplan en het dus de aandacht
heeft.
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12.
Sluiting
De voorzitter bedankt een ieder voor haar/zijn aanwezigheid en vraagt extra aandacht voor de
parkdag op 15 of 22 maart a.s. Hoopt vele leden dan te zien, zodat we het park net zoals in
anderen jaren aan het begin van het seizoen weer in uitstekende staat kunnen krijgen.
Verder memoreert de voorzitter dat de leden die elke dinsdag het park onderhouden met
personele problemen kampen. Daar zijn dringend extra vrijwilligers nodig. Voor informatie
kan de heer F. van Geffen worden benaderd.

Paviljoen - Bardiensten
Zoals U weet zijn de bardiensten dit jaar verplicht gesteld. In navolging van andere clubs
heeft het Bestuur besloten dat iedereen tot 70 jaar verplicht is een bardienst te vervullen (als
ik per ongeluk iemand onrechtmatig ingedeeld heb, hoor ik dit gaarne). Gelukkig hebben een
aantal leden alle doordeweekse ochtenden, alleen of in groepsverband, op zich genomen.
U krijgt 3 weken van tevoren schriftelijk bericht van de data van Uw bardienst en U wordt
niet meer telefonisch nagebeld. Bent U nog niet ingedeeld dan kunt U zich nog altijd via de
website opgeven. Op deze website (www.tclichtenberg.nl) onder Paviljoen, kunt U het
schema bardiensten, instructie etc. vinden. Uitgebreide instructie ligt ter inzage in het
Paviljoen. Bent U niet in staat de door mij ingeplande bardienst te doen, regelt U dan zelf een
vervanger en geef dit even door aan karincoenen@home.nl of de weekdienst.
Vond U Uw eerste bardienst eigenlijk best wel meevallen, een tweede of derde bardienst
draaien mag altijd, graag zelfs.
Bij het Open Toernooi ( 14 t/m 20 juli) is het heel belangrijk dat wij voldoende mensen
hebben om een bardienst te vervullen of mee te helpen in de keuken. Ook zijn er mensen
nodig om hapjes te verzorgen en rond te brengen. Voor de avonden zijn er 3 bardiensten
nodig en een paar vrijwilligers voor het verzorgen van de hapjes. U kunt zich bij mij
persoonlijk opgeven of Uw naam invullen op de lijst die in het paviljoen hangt.
Karin Coenen.
LADDERCOMPETITIE LADDERCOMPETITIE LADDERCOMPETITIE

Vorig jaar is gestart met de laddercompetitie. Inmiddels hebben zich al heel wat mensen
hiervoor aangemeld, maar dit moet nog meer worden! Zowel bij de mannen als bij de
vrouwen staat al enige tijd dezelfde persoon bovenaan de ladder, en het wordt toch tijd
dat deze van hun troon worden verstoten! Neem eens een kijkje op www.tclichtenberg.nl
en kijk bij de link Activiteiten/foto's hoe de laddercompetitie werkt, wie er al deelnemen
en welke partijen al gespeeld zijn. Wil je ook meedoen? Geef je dan op bij onze
laddercoördinator Dave Beeren. Dit kan door een mailtje te sturen naar Dave (mailadres:
dbeertje@hotmail.com) of per telefoon 0495-530238.
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Crackochtend.
Op 30 maart is het seizoen geopend met een crackochtend. We zijn deze dag begonnen met
een lekker ontbijt daarna de spieren losgemaakt met ochtendgymnastiek en een gezamenlijke
warming-up. Na de warming-up werden de jeugdleden opgedeeld in groepen en mochten ze
tegen/met een trainer van lichtenberg tennissen. De wedstrijdjes waren allemaal van een
verrassend hoog niveau, zo vroeg in het seizoen. De jeugdcommissie vond het een leuke en
geslaagde dag. Vonden jullie het ook een leuke dag vertel dit dan ook aan je vriendjes en
vriendinnetjes zodat we er de volgende keer een nog groter feest van kunnen maken.
De foto’s en filmpjes van deze dag zijn terug te vinden op jeugd-lichtenberg.hyves.nl
Heb jij ook hyves meld je dan aan en laat gerust een reactie achter.
Groetjes
De jeugdcommissie.
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Openingstoernooi 2008
Zoals ieder jaar luidt het openingstoernooi het nieuwe seizoen in. Dit jaar vond dit toernooi op
30 maart plaats. Met 20 deelnemers werd het een klein, maar gezellig toernooi. Na een paar
speelronden werd er gepauzeerd voor een uitgebreide lunch. Daarna werd er hard geknokt in
de halve finales. Het slechte weer zorgde er echter voor dat deze wedstrijden gestaakt moesten
worden. Door de aanhoudende regen moest er uiteindelijk helemaal gestopt worden met het
toernooi, waardoor de finale letterlijk in het water viel.
Ondanks dat de weergoden niet echt mee wilden werken, was het toch een gezellige dag en
was het leuk om elkaar weer te zien na de winterstop. Ten slotte willen wij de dames van de
catering bedanken voor de perfect georganiseerde lunch!
De Activiteitencommissie,
Loes Hermans
Jantine Zwart
Con Bras
Nicole Janssen
COMPETITIE COMPETITIE COMPETITIE

In het eerste weekend van april is gestart met de voorjaarscompetitie. Dit betekent
dat er nu al vier speelrondes gespeeld zijn, en we dus alweer over de helft van de
competitie zijn.
Vorig jaar hadden we in april tijdens de competitie te maken met zeer hoge
temperaturen, dus we hoopten ook dit jaar te kunnen genieten van een heerlijke
voorjaarszon. Maar helaas bleek dit niet zo te zijn. Tijdens het eerste
competitieweekend werden we geconfronteerd met zeer slecht weer, en werden alle
wedstrijden op de zaterdag afgelast. Op die zondag was het even wachten totdat alle
banen opgedroogd waren, maar uiteindelijk konden gelukkig alle wedstrijden
uitgespeeld worden. Maar koud was het wel. De trouwe supporters en teamgenoten
stonden met de winterjas aan te coachen langs de kant!
Na deze natte en koude start werd het langzaamaan wat beter en tijdens het vierde
weekend konden eindelijk de korte broeken en de rokjes uit de kast worden
getrokken, want het zonnetje scheen heerlijk! Hopelijk mogen we de laatste drie
rondes ook met zulk stralend weer spelen.
Wat betreft het klassement kunnen we stellen dat de teams van de Lichtenberg zeer
goede zaken doen. Zo staan er maar liefst drie teams bovenaan (de zondagteams
van: Gemengd 1, Heren 1 en Heren 2) en hebben ook nog een aantal andere teams
alle kans om kampioen te worden. Daarnaast kunnen we met trots vermelden dat er
niet één team helemaal onderaan staat. Lichtenbergers, ga zo door!
Rest ons nog jullie te attenderen op de BBQ die op de slotdag van de competitie
(zondag 1 juni) georganiseerd wordt. Vorig jaar was dit een zeer geslaagde avond,
TC LICHTENBERG
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dus zorg ervoor dat je er dit jaar bij bent, het belooft wederom een gezellige avond te
worden! Deze BBQ wordt georganiseerd voor alle competitiespelers (dus alle junioren seniorleden!), eventuele partners, trouwe supporters maar ook voor alle overige
leden van onze vereniging.
Zie verderop in dit bulletin voor meer informatie over deze avond.
Annemarie van Hulst
Con Bras
Nicole Janssen

Meimaand  Husselmaand

2 dubbels tennissen, een glas op het terras en culinaire verwennerij
Gedurende het hele seizoen worden er iedere dinsdagavond vanaf 20 uur van alle
deelnemers de pasjes bij elkaar gelegd en worden er dubbels geloot. Op de husselavond
worden 2 wedstrijden van 45 minuten gespeeld met een pauze ertussen en een gezellige
‘nazit’….. Er inmiddels een groep van ‘vaste’ spelers, maar de husselavonden zijn ook
ideaal voor leden die nog niet zo lang lid zijn en graag een balletje willen slaan, en voor
leden die gewoon eens wat vaker willen spelen.
In de maand mei zijn er 3 extra redenen om minstens één keer mee te doen! Want op
13, 20 en 27 mei zijn er husselavonden met een culinair thema, en zullen er hapjes en
andere verrassingen zijn. De bijdrage voor de hapjes is per persoon is € 2,50.

13 mei – Soirrée Uussèl, met Franse gourmandises
20 mei – Husselykos, met Griekse hapjes
27 mei – Noche Husselos, met Spaanse tapas
Aanmelden is niet verplicht. Maar als je overweegt om te komen is het wel fijn als je
even een mailtje stuurt naar leonard@iq-groep.nl zodat we de inkoop een beetje kunnen
afstemmen op het verwachte deelnemersaantal.

VOORAANKONDIGING TOERNOOI OP ZONDAG 29 JUNI!
Op zondag 29 juni wordt het ‘Vlak-voor-de-zomer-EKvoetbal-dubbel-toernooi’
georganiseerd. Dit toernooi zal plaatsvinden in plaats van het Generatietoernooi.
Iedereen kan zich aanmelden voor het ‘Vlak-voor-de-zomer-EKvoetbal-dubbeltoernooi’. Na overdag een paar leuke partijen gespeeld te hebben met wat lekker
eten ertussendoor, kunnen we aan het einde van de dag met z’n allen naar de EKfinale van het voetbal kijken.
Nadere informatie over dit toernooi volgt via de mail en de website, dus houd uw
mailbox en onze internetsite goed in de gaten!
De Activiteitencommissie
TC LICHTENBERG
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EEN KNAPPERIG
EN WARM SLOT
VAN DE COMPETITIE

SLOTAVOND
BARBECUE &
SURPRISE ACT
Nieuw!!! Nu met
Wimbledon dessert!

ZONDAG 1 JUNI
Beste Lichtenbergers,

We kunnen in april meestal niet wachten tot de eerste wedstrijd gespeeld wordt. Maar eenmaal
lekker warm gedraaid, lijkt de competitie echter weer snel voorbij te zijn. Om die periode van 8
weken niet als een nachtkaars te laten uitgaan en hopelijk ook om onze kampioenen te huldigen,
organiseren wij wederom op de slotdag van de competitie een BBQ-slotavond. Vanwege het
succes van vorig jaar (bijna 100 deelnemers!) is het concept niet veranderd: lekker eten, goede
muziek en een surprise act zullen er, samen met de aanwezigheid van veel competitieteams (en
aanhang + supporters!), voor zorgen dat het een mooie afsluiting wordt.
De BBQ begint op 1 juni rond 18.00 uur in ons paviljoen. Voor de senioren bedragen de
kosten voor deze BBQ € 13,50. Voor de junioren is de bijdrage € 7,50.
Aanmelden voor deze BBQ kan tot uiterlijk zondag 25 mei. De teamcaptains zullen de
belangstelling polsen en de deelnemers aanmelden. De betaling gebeurt ook via de teamcaptain
(en direct bij de aanmelding; vooraf dus!).
Aanmelden + betalen kan bij:
Nicole Janssen, Herenstraat 85, 06-10581461 of
Con Bras, Hallenhof 16, of
Ruud de Leeuw, Moeselschansweg 12

Bar en terras open
Vanaf 17.00 uur

Graag tot ziens op zondag 1 juni!
TC LICHTENBERG

2008

11

JAARGANG 5 NUMMER 3

TC LICHTENBERG

2008

12

