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Verenigings paspoort

Aart Cramer
Achternaam:     Cramer
Voornamen:     Aart A.
Leeftijd:       (beetje jokken mag)  64 
Burgelijke staat:   ongehuwd
Levenspartner:    Niesje (nog steeds) Bakker
Activiteiten:    teamcaptain, gastcateraar, 
                  secretaris in wording
Hobby’s:      tennis, koken off-road adventures, 
         ATBiking, zeilen, lezen,                                                       reizen, film en theater
Levensmotto:   One life, live it – Love, Share and 
         Respect, Loving the journey as much 
         as the destination

In vorige edities van de nieuwsbrief is melding 
gemaakt van de vacature bestuurssecretaris, en 
een oproep gedaan aan de leden om deze laatste 
vacante vrijwilligersfunctie voor 2018 ingevuld te 
krijgen.
 
HierbijHierbij kunnen we mededelen dat Aart Cramer 
zich bereid heeft verklaard deze sleutelpositie, 
zonder de overige functies tekort te doen,  voor 
een periode van 2 jaren op zich te willen nemen.

TijdensTijdens de jaarlijkse ledenvergadering van 31 
januari jl. is de benoeming definitief geworden. 
Het bestuur wil bij deze haar dank uitspreken aan 
Aart, en hem van harte welkom heten in het 
verenigingsbestuur.

In vorige edities van de nieuwsbrief is melding 
gemaakt van de vacature bestuurssecretaris, en 
een oproep gedaan aan de leden om deze laatste 
vacante vrijwilligersfunctie voor 2018 ingevuld te 
krijgen.
 
HierbijHierbij kunnen we mededelen dat Aart Cramer 
zich bereid heeft verklaard deze sleutelpositie, 
zonder de overige functies tekort te doen,  voor 
een periode van 2 jaren op zich te willen nemen.

TijdensTijdens de jaarlijkse ledenvergadering van 31 
januari jl. is de benoeming definitief geworden. 
Het bestuur wil bij deze haar dank uitspreken aan 
Aart, en hem van harte welkom heten in het 
verenigingsbestuur.

Welkom in het bestuur; Aart Cramer

Zomeravondcompetitie
Via John Vogel van de Technische Commissie ontving de redactie het volgende KNLTB-bericht 
met verzoek tot plaatsing:

Geachte tennissers,

Het jaar 2018 is begonnen en dat betekent dat ook het tennisseizoen weer bijna van start 
gaat met misschien wel de leukste periode van het jaar: de KNLTB Voorjaarscompetitie.
Doe jij ook mee? Dit jaar bieden we weer de Zomeravondcompetitie (woensdagavonden) aan!

VindVind jij zeven speeldagen tijdens de voorjaarscompetitie veel te weinig en wil je vaker com-
petitie spelen? Of wil je heel graag competitie spelen, maar is dat voor jou in het weekend niet 
mogelijk? Dan biedt de KNLTB Zomeravondcompetitie wellicht uitkomst!



-De Zomeravondcompetitie is toegankelijk voor alle tennisleden van 17 jaar en ouder en    
voor alle speelsterktes;
-Je speelt op zeven woensdagavonden in mei (16, 23 en 30) en juni (6,13,20 en 27);
-Per avond worden vier dubbelpartijen gespeeld;
-Je speelt in een team van minimaal vier spelers en de wedstrijden kunnen variëren van vier 
herendubbels tot vier damesdubbels of een samenstelling van een herendubbel, een dames-
dubbel en twee gemengddubbels;
-Er wordt compact gespeeld, dit betekent een wedstrijdtiebreak tot en met 10 punten 
(2 punten verschil) in plaats van een derde set en bij 40-40 direct een winnend punt;
-Aan deze competitie mag je gewoon deelnemen naast de reguliere Voorjaarscompetitie!

Wil je meedoen? Formeer dan een team, en geef dit dan uiterlijk 10 februari 2018 door aan 
verenigingscompetitieleider (VCL) Anita Koeman: competitie@zeroirts.nl (alle deelnemers 
afzonderlijk aanmelden svp).  
IndividueelIndividueel aanmelden mag natuurlijk ook, aan de hand van de aanmeldingen wordt dan 
bekeken of daarvan een team gevormd kan worden. 

Kijk voor meer algemene informatie op www.knltb.nl/zomeravond 
Mocht je nadere toelichting of specifiekere informatie willen,  mag je ook altijd contact 
opnemen met John Vogel: 06-22987612. 

AangezienAangezien het een volledig nieuwe competitievorm betreft, is de planning en indeling van de 
KNLTB momenteel nauwelijks in te schatten, en uiteraard afhankelijk van het aantal  teams 
/ verenigingen dat inschrijft. De situatie zou dus kunnen ontstaan dat er in Zeeland helemaal 
geen woensdagavondcompetitie wordt gespeeld, of dat er een combinatiepoule gevormd 
wordt met verenigingen uit bv. West-Brabant / Zuid-Holland. In dat geval wordt de reistijd bij 
een uitwedstrijd net wat langer, maar dat zal de pret zeker niet drukken, krentebolletje mee 
voor onderweg en gaan met de geit !

WeWe kunnen nu al vermelden dat Marjan van Stijn, Dorinda Wondergem, Elma Dieleman, 
Marjan van Doorn,  Sandra van de Putte en Ellen van Schaik zich als team hebben aangemeld. 

NACHTVORST
TENNISBANEN

GESLOTEN

TOT NADER ORDER

Wat houdt de Zomeravondcompetitie in?





Vrijwilliger in beeld: 
Wijnand Vette en 
“zijn” snoeiploeg.
In deze editie van de nieuwbrief presenteren 
wij een rubriek die geregeld zal terugkeren in 
de nieuwsbrief: “Vrijwilliger in beeld.” De 
aftrap is een bijdrage van Wijnand Vette, de 
drijvende kracht achter de snoeiploeg.

VoorVoor ons als leden is het bijna een vanzelfspre-
kendheid, maar hoe vaak krijgen we compli-
menten van gast-tennissers tijdens compe- 
tities en toernooien over de ligging, verzorging 
, de mooie rustgevende ambiance en de fraaie 
staat van onderhoud van ons park? Heel vaak !

Reden genoeg om er even bij stil te staan dat 
de natuur uiteraard met enige regelmaat een 
handje geholpen moet worden om het park in 
de gewenste staat te krijgen en te houden.
WijnandWijnand en mede-snoeiers, hartelijk dank voor 
de vrijwillige werkzaamheden die jullie ver-
richten voor de vereniging, en hopelijk blijven 
jullie nog vele jaren deze taken met plezier uit-
voeren. 



Wintersnoei door
Wijnand Vette 
In december/januari van elk jaar doe ik  een 
e-mailtje naar een aantal clubgenoten 
waarvan ik weet dat ze bereid zijn mee te 
helpen met snoeien. Hierbij wordt  een datum 
en een reservedatum voorgesteld. Direct 
hierna krijg ik ruim voldoende aanmeldingen 
om de wintersnoei door te laten gaan. Alleen 
bijbij heel weinig aanmeldingen of heel slecht 
weer zou  het uitgesteld kunnen worden, maar 
ik kan me niet herinneren dat dit ooit is 
gebeurd. 
Iedereen neemt zijn eigen materiaal van thuis 
mee, zelf zorg ik dat er voor de zekerheid wat 
extra spullen aanwezig zijn.
We verzamelen op de geplande zaterdagocht-
end om 09.00 in de kantine. Zelf ben ik er een 
half uurtje eerder om een plannetje van 
aanpak te maken. Meestal wordt mijn plan 
van aanpak opgevolgd. Zo niet, dan zoekt 
iedereen het lekker zelf uit, ook dan komt het 
vast goed, haha… Er wordt in groepjes 
gewerkt,gewerkt, die groepjes vormen zich vanzelf, we 
hoeven er nooit “om te tosssen”.

We pakken 1 of 2 kanten rigoreus aan, dat wil zeggen snoeien en uitdunnen, en concentreren 
ons op de hoge takken en bomen. Er wordt altijd flink doorgewerkt, ik sta er altijd verbaasd 
van welke “schade” er in een paar uur tijd  kan worden aangericht. Tot een aantal jaren 
geleden werd het  snoeihout  altijd  verzameld bij de ingang en daarna door een bedrijf ver-
snipperd en afgevoerd. Maar sinds een paar jaar hebben we een ecologisch en duurzaam 
groenbeleid. Van het snoeihout wordt een houtwal gebouwd waarin zich insekten en andere 
beestjes kunnen nestelen. Het is goedkoper dan versnipperen, ook dat zal de eche Walche-
naar zeker aanspreken !

Natuurlijk nemen we tussen alle inspanningen door ook eventjes tijd voor een bakje koffie en  
lekkere koeken, en na afloop rond 12.30 uur doen we ook nog een frisje.
De afgelopen jaren hebben we telkens 2 snoeidagen gedaan, en gelukkig is dat altijd zonder 
ongevallen verlopen.

Afgelopen zaterdag 27 januari hebben we weer gesnoeid. Hierbij waren aanwezig: Eric van de 
Sommen, Aart Cramer, Ando Simons, Jan Adriaanse, Piet Filius, Jacco Wijnands, Ronnie van 
Schaik en ikzelf.

Verenigings paspoort

Wijnand Vette
Achternaam:     Vette
Voornamen:     Wijnand François Johannes
Leeftijd:       1-12-1961 (zonder te jokken !)
Burgelijke staat:   gehuwd
Levenspartner:    Daniëlla
Activiteiten:    Onderhoud clubhuis Voetbal-
                  vereniging Zeelandia, wintersnoei  
         LTC Zer Oirts
Hobby’s:      Tennis, voetbal (veteranen zondag), 
         fitness (noodzakelijk),  muziek maken 
         (drumstel) en sinds kort hardlopen
                              reizen, film en theater
Levensmotto:   Hou het gezellig, ook in de sport







Je kent het vast wel; die backhand die telkens het 
net invliegt, de service die maar niet wil lopen, 
een topspin bal die over  het hek ‘t weiland in 
verdwijnt……

Iedereen heeft zo zijn of haar zwakkere spelele-
menten die men graag verbeterd zou zien. Maar 
hoe pak je dat aan ? 

Eigenlijk heel simpel, om beter te leren tennissen 
hebben we natuurlijk een tennisleraar binnen de 
vereniging; Johnny Quaak van tennisopleiding 
Just All Your Tennis maakt weliswaar geen 
wereldtopper van je, maar kan je wel de fijne 
kneepjes van het tennisspel bijbrengen en ver-
beteren. Of je nu 5 of 85 jaar oud bent, voor alle 
leeftijdenleeftijden en spelniveau’s zijn er middels het 
volgen van tennislessen flinke verbeteringen in 
relatief korte tijd mogelijk.

Je kunt het hele seizoen tennisles  nemen op 
vaste dagen en tijdstippen. Lessen zijn indivi-
dueel te volgen, maar ook in groepjes. 

Voor vragen en informatie  kun je contact 
opnemen met Johnny Quaak; tel: 06-42802900 of 
een mailtje sturen naar 
johnnyquaak@hotmail.com  

Tennisles op maat ; Johnny Quaak

Verenigings paspoort

Johnny Quaak
Achternaam:     Quaak
Voornamen:     Johnny
Leeftijd:       34
Burgelijke staat:   gehuwd
Levenspartner:    Xandra, en mijn kindjes Justin, Youri 
         en Alyssa
Activiteiten:Activiteiten:    Tennisleraar
Hobby’s:      Tennis, golf en varen op het Veerse 
         Meer
Levensmotto:   geen



Een bedankje van Aad en Marjan
Op de algemene ledenvergadering van 31 januari jl. is aandacht besteed aan het neerleggen 
van onze functies (te weten: redacteur E-Nieuwsbrieven en secretaris). Met vriendelijke 
woorden van de voorzitter, bloemen en geschenkbonnen. Hartverwarmend allemaal.
Wij van onze kant willen iedereen bedanken voor de samenwerking in de afgelopen jaren. Zer 
Oirts is een tennisvereniging met een heel hoog percentage zelfwerkzaamheid. De jaarlijkse 
medewerkerslunch getuigt daarvan. 

VrijwilligerswerkVrijwilligerswerk is niet altijd leuk (net als betaald werk trouwens), maar als je ziet hoe velen 
zich inspannen voor dezelfde zaak als je zelf doet, dan maakt dat de klus waar je voor staat 
toch merkwaardig licht.

Het was echter tijd voor afwisseling. Aan onze kant omdat onze resterende tijdsruimte een 
andere invulling vraagt. Aan de kant van Zer Oirts omdat de komst van nieuwe mensen weer 
nieuwe ideeën en nieuw enthousiasme met zich brengt. Daar wordt iedereen beter van.
DankDank dus aan allen! We wensen onze opvolgers hetzelfde plezier en dezelfde medewerking 
toe als wij hebben mogen ondervinden.

Aad van Cortenberghe
Marjan van Stijn 



Toptennis in Rotterdam

nawoord redactie

Binnenkort is het weer zover; van 12 tot en met 18 februari wordt het jaarlijkse ABN AMRO 
tennistoernooi in AHOY Rotterdam gehouden. De beste tennissers ter wereld zullen dit jaar 
weer present  zijn. Een aantal namen: Dimitrov, Zverev, Goffin, Wawrinka, Tsonga, Berdych, 
Kyrgios, Gasquet, Ferrer, Rublev, Pouille en natuurlijk Nederland’s trots Robin Haasse (zonder 
coach, die is een poosje op vakantie, red.)

EenEen unieke kans om op een uurtje rij-afstand van Serooskerke en omgeving ‘s werelds beste 
tennissers aan het werk te zien. Behalve de tenniswedstrijden op het Centre Court worden er 
tal van activiteiten en demonstraties in het AHOY complex georganiseerd die zeer de moeite 
van het bezoek waard zijn. Voor meer informatie en toegangskaarten kun je terecht op de 
website abnamrowtt.nl

DeDe redactie hoopt en rekent erop dat er iemand van ons ledenbestand die het toernooi zal 
bezoeken na afloop bereid is een verslag van dit tennisuitstapje te maken dat geplaatst kan 
worden in de volgende nieuwsbrief > insturen kan via redactie@zeroirts.nl

Je hebt zojuist nieuwsbrief 3 van 2018 gelezen. Het verslag van de jaarvergadering volgt 
hierna in een speciale bijlage De redactie wil hierbij degenen danken die hun bijdrage 
(teksten of andere inbreng)  hebben geleverd bij de totstandkoming van deze editie: Aart 
Cramer, Wijnand Vette, Johnny Quaak, John Vogel, Aad van Cortenberghe en Marjan van Stijn.

Wij hopen dat we ook bij de volgende edities weer kunnen rekenen op medewerking van 
clubgenoten. 

HierHier en daar is de opzet van de nieuwsbrief qua opzet, inhoud en lay-out een beetje gewijzigd 
ten opzichte van voorgaande jaren. Een aantal nieuwe rubrieken zal  in 2018 verder uitge-
breid en uitgediept worden.Zo zal in de eerstvolgende editie er voor het eerst een spon-
sor/adverteerder uitgebreid in beeld komen .

Mochten er vanuit de lezers kritieken, suggesties of andere gewenste verbeterpunten zijn, 
dan mag je die altijd op  de redactie afvuren; redactie@zeroirts.nl

Groet,
Jan-Willem en Jac 





Speciale bijlage: verslag jaarvergadering 
Concept – Notulen van de Algemene Ledenvergadering van LTC Zer Oirts van 31 januari 2018.

Aanwezig: Rob Slootbeek, Marja Hootsmans, Jac Uytdewilligen, Mariska Uytdewilligen, Jaap Consemulder, Gerrit 
Hoefkens, Willem de Pagter, Anita Koeman, Aart Cramer, Ronnie van Schaik, Loes Holster, Ad Boone en Corrie 
Meijers.
HetHet bestuur: Piet Filius (voorzitter), Jan Adriaanse (voorzitter Onderhoudscommissie en vice-voorzitter), Ellen 
van Schaik (penningmeester), John Vogel (voorzitter Technische commissie en functionaris Wedstrijdtennis) en 
Marjan van Stijn (secretaris)

Twee vrienden van Zer Oirts met een adviserende stem: Aad van Cortenberghe en Herman Kamp.

Afwezig met kennisgeving
Ton Engelaan (erelid), Henk Ton, Cor en Willy de Voogd, Erik en Lisette Wijkhuijs, Ellen Vogel, Daniella en Wijnand 
Vette, Jan Verberkmoes, Niesje Bakker, Frans Meur en Johnny Quaak (onze tennisleraar).

1. Opening1. Opening
De voorzitter stelt vast dat er vanavond niet genoeg stemgerechtigde leden zijn om rechtsgeldige besluiten te 
nemen. Dat betekent dat in de eerstvolgende nieuwsbrief de besluiten worden opgenomen met de vraag of er 
bezwaren zijn tegen de besluitvorming. 
Die bezwaren kunnen tot veertien dagen na het verschijnen van de nieuwsbrief worden gemeld aan de secre-
taris: secretaris@zeroirts.nl.

2. Vaststellen van de agenda
Het bestuur heeft een agendapunt toegevoegd, te weten benoeming van Herman Kamp tot lid van verdienste. 
Dat wordt voor de Rondvraag geagendeerd.
Bovendien zijn er twee aanvullingen:
de benoeming van Aart Cramer tot secretaris
de aanvulling van het overzicht van Leden van Verdienste met de naam van Toon Broos, sinds 1999 lid van Verd-
ienste.

3. Concept – notulen van de algemene ledenvergadering van 1 februari 2017
De notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 

4. Beleid van het bestuur in 2017 en het Algemeen Jaarverslag.
Dit document wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Financiële verantwoording 
AanAan de batenkant van de Resultaatrekening 2017 valt de hoogte van het positief resultaat op. Dat is vooral het 
gevolg van het feit dat we € 2000 minder afschrijving op de banen hoefde te doen. Daarnaast valt op dat de 
opbrengst van de zomertoernooien minder is. Belangrijke reden daarvoor is dat er twee toernooien niet zijn 
doorgegaan en dat een mixtoernooi geen volledige bezetting had. 
De verhouding tussen kantine – inkoop en kantineopbrengst is 30 : 70. Dat is een mooi resultaat.
Tot slot is het vermelden waard dat we weer extra hebben afgelost, zodat we in dit jaar geen hypothecaire lening 
meer in de boeken hebben staan. 
De vergadering neemt met instemming kennis van de financiële verantwoording.De vergadering neemt met instemming kennis van de financiële verantwoording.



Speciale bijlage: verslag jaarvergadering 
6. Verslag van de kascontrolecommissie.

Willem de Pagter leest als lid van de kascontrolecommissie de tekst voor van het resultaat van de controle. Hij 
heeft dat samen gedaan met Aart Cramer.
In dit verslag is een aantal aandachtspunten geformuleerd betreffende de boekhouding van onze vereniging:
1. De afname van toernooi-opbrengsten is te verklaren door het wegvallen van het HerenDubbeltoernooi en het 
ATV toernooi;
2. De afname van de energiekosten in 2017 is te verklaren door de aanschaf van de zonnepanelen in 2016;2. De afname van de energiekosten in 2017 is te verklaren door de aanschaf van de zonnepanelen in 2016;
3. In verband met mogelijke toekomstige wijzigingen in het subsidiebeleid van gemeenten adviseert de kascon-
trolecommissie de penningmeester om het eigen vermogen goed in de gaten te houden;
4. Tot slot adviseert de kascontrolecommissie een eenvoudig platform onafhankelijk e-boekhoudpakket aan te 
schaffen. Met een bankkoppeling, waarmee eenvoudig bankafschriften vanuit een zakelijke rekening in de 
boekhouding gekopieerd en in een administratie verwerkt kunnen worden. Dan hoeft de penningmeester niet 
meer handmatig banktransacties in te voeren en over te typen.
De kascontrolecommissie vraagt aan de vergadering om de jaarstukken 2017 goed te keuren en - na goedkeur-
ing-  het bestuur decharge te verlenen over het verenigingsjaar 2017.

De vergadering besluit het bestuur decharge te verlenen over het verenigingsjaar 2017.

Met het uitbrengen van dit verslag en vanwege de aanstaande benoeming van Aart tot secretaris, treedt hij uit 
de kascontrolecommissie.
Gezien deze situatie blijft Willem de Pagter nog een jaar aan. Volgend jaar zal hij samen met Aad van de Valk de 
boeken controleren. Er zal nog gezocht worden naar een reserve-lid.

Het bestuur zal de aandachtspunten van de kascontrolecommissie in de eerstvolgende bestuursvergadering 
bespreken.

In de zijlijn van dit agendapunt maakt Jaap Consemulder een opmerking over de Resultatenrekening 2015. 
Daarin zouden cijfers gewijzigd zijn, na afloop van de Algemene Ledenvergadering toentertijd. Hij vraagt het 
bestuur om dat te verklaren.
De voorzitter zegt toe die verklaring te leveren in de Algemene Ledenvergadering van volgend jaar.
OverigensOverigens merkt Jac Uytdewilligen op dat het soms legitiem en noodzakelijk kan zijn om cijfers achteraf aan te 
passen.

7. Verkiezing van het bestuur

7.1 Herbenoeming 
De Penningmeester, Ellen van Schaik is aftredend en herkiesbaar. Met applaus wordt zij voor een termijn van 
drie jaar opnieuw benoemd.

DeDe Voorzitter van de Onderhoudscommissie, Jan Adriaanse is aftredend en wordt op zijn verzoek voor een 
termijn van één jaar benoemd. Jan wil graag elk jaar opnieuw de afweging maken om door te gaan. De vergader-
ing stemt daarmee in en ook Jan krijgt applaus.



Speciale bijlage: verslag jaarvergadering 
7.2. Benoeming in de tussentijdse vacature van secretaris.
Het bestuur stelt voor om Aart Cramer in die vacature te benoemen. Het bestuur is verheugd een kandidaat te 
hebben gevonden die bereid en geschikt is om dit werk op zich te nemen. Aart heeft daarbij als voorwaarde 
gesteld dat de huidige secretaris als back – up voorlopig beschikbaar is. En dat is zo.
Met een applaus laat de vergadering weten vertrouwen te hebben in deze overdracht en benoeming.

7.3. Benoeming Commissieleden
InIn de vacature van VerenigingsCompetitieLeider(VCL) benoemt de vergadering Anita Koeman. Met de verwerk-
ing van de gegevens voor de Voorjaarscompetitie heeft zij laten zien dat ze deze taak adequaat aanpakt.

In de vacature Eindredacteur Nieuwsbrieven worden twee mensen benoemd, te weten Jac Uytdewilligen die de 
inhoud coördineert en Jan Willem Janssen die zorgt draagt voor de vormgeving en distributie. De eerste twee 
nummers van de Nieuwsbrief die zij hebben gemaakt zien er heel goed uit.

Aan het eind van dit agendapunt heeft de voorzitter warme woorden voor de bijdrage van zowel Aad van Corten-
berghe als Marjan van Stijn aan het verenigingswerk. Die gaan vergezeld van bloemen en cadeaubonnen.
Ook bij Michèle Snijders – Swaager wordt een bloemetje en een cadeaubon bezorgd als dank voor haar werk als 
VCL.

8. Begroting 2018
De vergadering stemt in met de nieuwe contributiebedragen en de Onderhoudsbegroting.

Op de Onderhoudsbegroting ontbreekt het bedrag voor de vervanging van de koelkast in het magazijn. Dat 
komt omdat Ton Snijders geheel kosteloos die koelkast vervangen heeft door een andere. Veel dank daarvoor.

Daarnaast zijn bij deze begroting 2018  nog een paar kanttekeningen te plaatsen, omdat op dit moment nog niet 
helemaal duidelijk is hoe een aantal zaken opgelost wordt.
Dat gaat om:
 de mogelijke vervanging van de drankenkoelkast in de keuken.
 de hoogte van de financiële bijdrage die wij moeten betalen aan de buitenkast van de AED
  de kosten voor het vervangen van de eletriciteitskast bij de verlichtingsmasten, die schade heeft opgelopen  
 tijdens de storm van twee weken terug.
Met inachtneming van deze onzekerheden wordt de begroting vastgesteld.

9. Beleidsvoornemens 2018

De vergadering stemt in met de voornemens van het bestuur.

EenEen voornemen vraagt nog een nader besluit en dat is het voornemen om de banen te gaan vervangen. De 
KNLTB heeft een banenscan uitgevoerd en daaruit blijkt dat de banen goed zijn. Ze hebben geconstateerd dat 
die goed vlak zijn, en dat de waterdoorlatingsgraad eveneens goed is. Ze adviseren wel om de dikte van de grav-
ellaag op sommige plekken aan te passen. Die is daar vijf centimeter, waar drie centimeter volstaat.
Gezien de technische staat van de banen en de geadviseerde afschrijvingstermijn van 15 jaar 
(de banen zijn nu 12 jaar oud) stelt het bestuur voor om het voornemen om de banen te vervangen, voorlopig 
stil te leggen tot 2020. 
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10. Benoeming Herman Kamp tot Lid van Verdienste.

HelaasHelaas heeft Herman, na 38 jaar lidmaatschap van onze vereniging ,zijn actieve tennisloopbaan moeten beëindi-
gen. Het bestuur heeft vastgesteld dat Herman in al die jaren veel heeft gedaan voor onze vereniging. Jarenlang 
lid van de Technische Commissie en nog steeds voorzitter van de Sponsorcommissie. Dat wordt zeer 
gewaardeerd, maar is op zich nog geen reden voor het bestuur om iemand voor te dragen voor een Lid-
maatschap van Verdienste. Waarom het bestuur dat toch nu doet heeft te maken met de wijze waarop Herman 
jarenlang de zomertoernooien, gestructureerd van de grond heeft gekregen. Hij heeft hiermee onze vereniging 
een bijzondere plaats gegeven tussen alle verenigingen op Walcheren. Zer Oirts is een synoniem voor de zomer-
toernooien. Het bestuur spreekt de verwachting uit dat we nog heel lang kunnen blijven teren op het goede 
werk van Herman. Vandaar dus.
Met applaus onderstreept de vergadering de woorden van de voorzitter en benoemt Herman Kamp tot lid van 
Verdienste.

Rondvraag
Jac Uytdewilligen adviseert het bestuur bij de onderhandelingen met de verzekering over de stormschade te 
benadrukken dat we de kosten naar beneden kunnen brengen, door een deel van het werk door onze vrijwil-
ligers te laten doen.

Versie: 1 februari 2018
Marjan van Stijn/Aart Cramer

Aannemersbedrijf Sturm
Aann.&Schilders Paauwe
Acc. & Adv. Rijkse
Administratie Bouterse
Auto Sturm
Breedijk Horeca
B&S KoeltechniekB&S Koeltechniek
Brasserie De Olmen
Christy’s Huidverzorging
Clarijs Zeilmakerij
FysioFitness De Driehoek
De Mexicaan
Drukkerij van Keulen
Gardeniersbedrijf DattinGardeniersbedrijf Dattin

‘t Groenteschuurtje
Harrie Verkaik BV
Intersport Erik
Kaasboerderij Schellach
Leo de Visser Tuinmach.
Logus Afbouw
Meulenberg DiervoederMeulenberg Diervoeder
Molen de Jonge Johannes
Riooltechniek Zeeland
Rijwielshop de Driehoek
Schildersbedrijf Kleur
Sinke Schoenmode
Van der Eijk Tweewielers
Vergezogt automatiseringVergezogt automatisering
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