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Het eerste nummer van 2012. Het leek
een minder strenge winter te worden
dan de afgelopen jaren, maar toch is
een Elfstedentocht sinds lange tijd niet
zo dichtbij geweest denk ik. En als die
dichtbij is, is buiten tennissen ver weg.
Maar dat ziet er nu weer heel anders
uit. Over een paar weken begint de
competitie al weer en kunnen we weer
de nodige tijd op de baan
doorbrengen. Gezien de kalender is er
dit jaar weer meer dan voldoende te
doen.
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Voorwoord
Na twee barre winters leek het er deze winter lange tijd op, dat we ongestoord door
konden tennissen tot het komend voorjaar. Er werd behoorlijk intensief doorgespeeld:
Een aantal ochtenden in de week, maandag- en dinsdagavond en in het weekend.
Daarnaast werd er voor het eerst intensief getraind onder leiding van Marcel en zijn
collega’s, omdat indoortennis in Weert (helaas) tot het verleden behoord! Half januari
kondigde zich echter ineens een Elfstedentocht aan en werden de rayonhoofden ineens
nationale bekendheden. Al-met-al heeft dit de tennispret ongeveer een maand
onderbroken. Twee weken geleden zijn de netten weer terug op de normale hoogte
gehangen en kan er hopelijk tot zeer ver in dit kalenderjaar weer gewoon gespeeld
worden.
Voor U ligt de Heksenpraat. U zult het afgelopen jaar gemerkt hebben, dat we deze
minder frequent laten verschijnen, de reden is er met name in gelegen, dat we middels
de website en de nieuwsbrief sneller willen reageren op actuele evenementen, dan we dit
met een Heksenpraat kunnen en daarmee een Heksenpraat al snel gevuld is met “oud”
nieuws.
In deze Heksenpraat een aantal korte belangwekkende zaken uit de Algemene
Ledenvergadering (het officiële verslag volgt nog) en de activiteitenkalender voor het
komend jaar.

OPROEP – WE HEBBEN UW HULP NODIG
Op 17 maart om 09.30 starten we op ons park met de NL DOET
Dag. Dan willen we ons park weer klaar voor het zomerseizoen
maken. Dit duurt tot ongeveer 15 uur ’s middags. Ook wanneer U
maar een deel van de tijd kunt bent U welkom. Meld U s.v.p. even
aan bij de voorzitter. We stellen het op prijs, dat U niet alleen
van ons park geniet, maar ook een handje helpt om het netjes te
houden.
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De Algemene Ledenvergadering
Op 31 januari jongstleden hielden we weer onze traditionele ledenvergadering. De
opkomst was redelijk, zeker ook gezien de arctische omstandigheden, die de leden
moesten trotseren om in ons sfeervolle clubhuis te komen.

Bestuurlijk

Tijdens de vergadering werd afscheid genomen van Ton van Hulst, die twee jaar op
vakkundige wijze en met verve invulling heeft gegeven aan het penningmeesterschap.
Henk Füchs werd door de vergadering aangesteld als zijn opvolger. De afgelopen jaren
mogen we blij zijn, dat we een actieve jeugdcommissie hebben. Het leek ons zeer
gewenst om een vertegenwoordiger uit deze commissie in het bestuur te hebben. Deze
rol gaat nu ingevuld worden door Lisette van Roy. Dit past allemaal in ons streven om het
bestuur kwalitatief en kwantitatief op pijl te houden c.q. verder uit te breiden.
Tijdens de vergadering passeerde het afgelopen seizoen de revue. Zonder hier
uitputtend te zijn, zijn een aantal zaken vermeldenswaard.

Competities

Met betrekking tot het competitietennis werd er in grote getale deelgenomen aan de
zondagcompetitie en ligt het aantal teams qua speelsterkte en aantal op het niveau, dat
we een aantal jaren terug nastreefden. De zaterdagcompetitie neemt iets in populariteit
af, nieuw is echter de vrijdagavondcompetitie, waar het afgelopen jaar in het voor- en
najaar is deelgenomen door maar liefst drie teams.
Vermeldenswaard zijn ook nog de donderdagcompetitie, de woensdagmiddagcompetitie
voor de jongste jeugd en aan de andere kant van het leeftijdsspectrum, de
Oldtimerscompetitie, waar dit jaar voor het eerst de Lichtenberg tot op het laatst
meespeelde om de hoofdprijs. Slechts door opzichtig falen tijdens de slotdag van een
aantal sleutelspelers werd tot afgrijzen van de captain naast de hoofdprijs gegrepen!
Naast de verschillende competities, hadden we ook dit jaar weer onze twee grote
evenementen: Het open toernooi en het K4 jeugdtoernooi. Beide evenementen zijn, door
de inzet van velen weer goed verlopen.

Clubhuis/park/kantine

De baanrenovatie heeft nu twee jaar geleden plaatsgevonden, samen met een
verbetering van de lichtinstallatie. We mogen wel stellen, dat dit project succesvol is
geweest. De banen oogsten alom lof. Ze zijn waarlijk “all-weather”. Behoudens bij
sneeuw, die blijft liggen en opdooi, kan er altijd gespeeld worden. Los van het
spelcomfort is er ook aanzienlijk op het onderhoud bespaard.
De vorige winter al is de helft van oefenkooi ingestort, onder de sneeuwdruk. Dit is (te)
lang onderwerp van discussie geweest met verzekeraars, maar eind 2011 zijn we er
uiteindelijk uitgekomen en op de NL Doet Dag, 17 maart aanstaande gaan we het herstel
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aanpakken met een aantal vrijwilligers en deskundige hulp. Hiermee houden we over aan
de verzekeringspenningen en dit kunnen we goed gebruiken.
Het onderhoud van de banen vindt plaats met jeugdleden, die dit doen in het kader van
hun maatschappelijke stage, dan wel hiervoor een kleine vergoeding krijgen. We kunnen
hiervoor altijd meer jongeren gebruiken, dus heeft U (klein-)kinderen, die
geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze zich aanmelden bij het bestuur.
Ook het overig onderhoud aan clubhuis en rondom de banen vindt plaats door
vrijwilligers – het bestuur stelt dit zeer op prijs!
In de loop der jaren is het groen op het park uitbundig gaan groeien. Heel mooi, maar
hierdoor kreeg het park ook wel een zeer besloten indruk. Om hier een beetje
verandering in aan te brengen, is eind vorig jaar begonnen met het rooien van de
coniferen. Ook deze klus hopen we af te ronden op 17 maart.
Begin 2010 verwierf ons park de status van Rijksmonument. Het betreft hier niet alleen
de banen, maar ook het voormalig zwembad, de muren en wallen, het open luchttheater
en de Mariakapel. Het (groot-)onderhoud van het monumentale gedeelte is niet direct
onze verantwoordelijkheid, maar we worden wel geconfronteerd met de gevolgen van
achterstallig onderhoud hierin. Dit leidt soms tot ongewenste situaties. Naar onze
mening is dit onderhoud de verantwoordelijkheid van de eigenaar, De Stichting
Provisus/Sint Jozef. U kunt er van overtuigd zijn, dat we al het mogelijke doen om deze
Stichting te wijzen op haar verantwoordelijkheden. We hopen, dat dit een keer effect
gaat hebben en dat de nodige zaken worden aangepakt.
Het beheer van de kantine zelf is het afgelopen jaar op een andere manier benaderd. Er
is kritisch gekeken naar de tijden, dat er een bardienst aanwezig MOET zijn. Voor
tijden, dat dit niet strikt nodig is, is het clubhuis dan wel gesloten, dan wel zijn de
spelers verantwoordelijk gemaakt, die meestal op die tijden spelen.
Voor het overige is er gewerkt met vrijwilligers, waarbij nog steeds de regel is, dat
ieder lid, twee maal per jaar dienst doet. Wat hier nadrukkelijk in is verbeterd, is de
aanmelding via een nieuw ontwikkelde web applicatie. Het aantal leden, dat zich, op deze
gemakkelijke wijze, uit zichzelf aanmeldde was groot, hetgeen de barcommissie veel
telefoontjes heeft bespaard. Uiteindelijk is het maar twee keer gebeurd, dat een
geplande bardienst niet kwam opdagen. Twee keer teveel, maar vele malen beter, dan
het jaar ervoor.
We hopen, dat deze trend zich voortzet het komend seizoen. Het is fijn als je komt
tennissen en er is een bardienst en het is natuurlijk goed voor de financiën van de club
als er wordt geconsumeerd!
Door omstandigheden, met name het weer, viel de omzet tijdens de toernooien het open
toernooi en het K4 toernooi, iets tegen, maar door het goede kantinebeheer, bleef
desondanks de omzet van de kantine over het gehele jaar op pijl.
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Financiën/ledental

De daling van het ledental heeft zich helaas ook het afgelopen jaar doorgezet. De
TC Lichtenberg is hier helaas niet uniek in. Over de hele linie is er een dalende tendens
in het aantal actieve tennissers. Daarnaast is in Weert natuurlijk een specifiek
probleem, dat de actieve tennissers zijn verdeeld over een veel te groot aantal
verenigingen. Contributies zijn natuurlijk een belangrijke inkomstenbron van een club.
Ondanks de terugloop in het aantal leden en daarmee de contributie-inkomsten blijven
we met de financiën op het niveau, zoals we dat hebben ingezet bij de baanrenovatie.
Dit komt, omdat de overige inkomsten bronnen, zoals de kantine op pijl blijven (om
redenen, hierboven genoemd) en door het feit, dat we zeer scherp op de kosten letten.
Het bestuur koestert het aloude motto van het Zeeuws Meisje wanneer het om onze
uitgaven gaat: `Geen cent teveel`!
Genoeg nu over het afgelopen jaar. Verderop vind U de kalender voor het komend
seizoen. De mensen die activiteiten organiseren vinden het uiteraard erg fijn wanneer U
meedoet. Dus loop er even doorheen en kijk wat interessant is voor U. Ook wanneer U op
een vast tijdstip in de week speelt, bent U uiteraard van harte welkom om eens mee te
doen met activiteiten op andere tijdstippen. En… kom vooral eens kijken, bij activiteiten
waar U zelf niet aan mee wilt of kunt doen, competitie, (jeugd-)toernooien, het is
gewoon gezellig op de Lichtenberg en met iedere kop koffie of glas Warsteiner uit de
tap maakt U de penningmeester ook nog eens een keer blij!

De nieuwe pasjes
Voor eenieder, die zijn contributie heeft
betaald zijn de KNLTB-spelerspasjes
weer beschikbaar. Deze zijn nodig als U
per 1 april op onze banen wilt spelen
(afhangen!) en zeker ook wanneer U als
competitiespeler voor de TC Lichtenberg
wilt uitkomen. Met ingang van de start van
de competitie, zal de kaartlezer op de
deur van het clubhuis ook zo
geprogrammeerd zijn, dat hij alleen nog
pasjes van 2012 accepteert. Op de beperkte tijden, dat het clubhuis open is voor het
openingstoernooi, tijdens de komende trainingssessies en tijdens het openingstoernooi
kunt U Uw pasje ophalen in het clubhuis. Daarna zijn ze ook af te halen tijdens de
reguliere openingstijden van het clubhuis.

TC LICHTENBERG

2012

5

JAARGANG 9 NUMMER 1

TC Lichtenberg Kalender 2012
JANUARI

18

Algemene Ledenvergadering

MAART

17

Parkdag/NL DOET!

25

Kennismakingsclinic

APRIL

1

Openingstoernooi

11

Woensdagcompetitie

13

Vrijdagcompetitie

14

Zaterdagcompetitie

15

Zondagcompetitie

18

Woensdagcompetitie

20

*

Vrijdagcompetitie

21

Zaterdagcompetitie

22

Zondagcompetitie

25

Woensdagcompetitie

27
MEI

*

*

Vrijdagcompetitie

5

Zaterdagcompetitie

6

Zondagcompetitie

9

Woensdagcompetitie

11

*

Vrijdagcompetitie

12

Zaterdagcompetitie

13

Zondagcompetitie

14

Voorrondes Limburgse Jeugdkampioenschappen

15

Voorrondes Limburgse Jeugdkampioenschappen

16

Voorrondes Limburgse Jeugdkampioenschappen/
woensdagcompetitie

17

Voorrondes Limburgse Jeugdkampioenschappen

18

*

Voorrondes Limburgse Jeugdkampioenschappen/
vrijdagcompetitie

19

Zaterdagcompetitie

20

Zondagcompetitie

23
25

JUNI

Woensdagcompetitie
*

Vrijdagcompetitie

28

Inhaaldag Vrijdag-, zaterdag- en zondag- en
woensdagcompetitie

30

Woensdagcompetitie

1

Inhaaldag Woensdag- Vrijdag-,
zaterdag- en zondagcompetitie

*

Vrijdagcompetitie

2

Zaterdagcompetitie

3

Zondagcompetitie

4

Weerter Open Kampioenschappen (TC Boshoven)

5

Weerter Open Kampioenschappen (TC Boshoven)
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JULI

6

Weerter Open Kampioenschappen (TC Boshoven) Inhaaldag woensdagcompetitie

7

Weerter Open Kampioenschappen (TC Boshoven)

8

Weerter Open Kampioenschappen (TC Boshoven) Inhaaldag vrijdagcompetitie

9

Weerter Open Kampioenschappen (TC Boshoven) Inhaaldag zaterdagcompetitie

10

Weerter Open Kampioenschappen (TC Boshoven) Inhaaldag zondagcompetitie

16

Optreden Weerter Mannenkoor

25

Open Jeugd Ranglijsttoernooi

26

Open Jeugd Ranglijsttoernooi

27

Open Jeugd Ranglijsttoernooi

28

Open Jeugd Ranglijsttoernooi

29

Open Jeugd Ranglijsttoernooi

30

Open Jeugd Ranglijsttoernooi

1

Open Jeugd Ranglijsttoernooi

16

Lichtenberg Open toernooi

17

Lichtenberg Open toernooi

18

Lichtenberg Open toernooi

19

Lichtenberg Open toernooi

20

Lichtenberg Open toernooi

21

Lichtenberg Open toernooi

22

Lichtenberg Open toernooi

AUGUSTUS

31 **

SEPTEMBER

2

**

Zondagcompetitie

8

**

Vrijdagavondcompetitie

OKTOBER

10 **

Zondagcompetitie

15 **

Vrijdagavondcompetitie

17 **

Zondagcompetitie

22 **

Vrijdagavondcompetitie

24 **

Zondagcompetitie

29 **

Vrijdagavondcompetitie

31 **

Zondagcompetitie

5

**

6
7

NOVEMBER

Vrijdagavondcompetitie

Vrijdagavondcompetitie
Slotdag Oldtimers

**

Zondagcompetitie

12 **

Vrijdagavondcompetitie

14 **

Zondagcompetitie

11

Spooky Sunday

* alle teams spelen allemaal thuis OF allemaal uit
** alle data van de najaarscompetitie zijn nog onder voorbehoud
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